Dopinguvastased reeglid

PROJEKT
Kinnitatud EKL Volinike
koosolekul
Kehtivad alates

1. Definitsioon
Käesolevate reeglite kohaselt:
1.1Nimetatakse koera sooritusvõime mõjutamiseks koera sooritusvõime
parandamist, halvendamist või säilitamist stimuleerivate, ergutavate,
rahustavate, tugevdavate, nõrgendavate, tuimestavate ning valu ja
põletikunähte vähendavate ravimite ja ainete või muude kunstlike võtete
abil.
Koera sooritusvõime mõjutamiseks nimetatakse ka karva ja ninapeegli
töötlemist viisil, mis muudab selle värvi või karva struktuuri(kvaliteeti).
1.2Loetakse koera eest vastutavaks isikuks koera omanik või lepingujärgne
haldaja. Kui nende puhul on tegemist alaealise isikuga, on vastutav isik
asjaomase isiku eestkostja.
1.3Käsitletakse koerteüritusena sündmust, mille on kinnitanud Eesti Kennelliit
(edaspidi EKL) või sündmust, kus hinnatakse koera omadusi või
aretusväärtust nii, et hindamistulemused kantakse EKL registrisse.
1.4Nimetatakse dopingukontrolliametnikuks vastutavat ametiisikut,
peakohtunikku või kohtunikku eksamitel ja võistlustel ning näituste puhul
dopingukontrolli eest vastutavat isikut, kelle on eelnevalt määranud EKL
juhatus või tema poolt määratud organ.
1.5a) tähendab seaduspõhine test loomakaitseseadusele tuginevat ja
veterinaari poolt teostatud dopingukontrolli
b) tähendab pisteline test juhusliku valiku alusel läbi viidavat
dopingukontrolli
c) tähendab tulemuspõhine test EKL juhatuse või mõne tema poolt
määratud organi poolt eelnevalt kindlaks määratud tulemuse saanud
koerte dopingukontrolli
d) tähendab ebatavalise soorituse või muu põhjendatud kahtluse korralläbi
viidav test üksikjuhtumina põhjendatud kahtluse alusel teostatavat ühe
koera dopingukontrolli

2. Konfidentsiaalsus
Dopingukontrolliametnikel ja dopinguproovide võtjatel on keelatud üritustel,
kus nad tööülesandeid täidavad, koguda dopinguproove ja muul moel
käsitleda koeri kelle omanikud nad on, keda nad on treeninud või üritusteks
muul moel ette valmistanud, kes on olnud nende valduses või kes on nende
poolt müüdud vähem kui 6 kuud tagasi enne nimetatud ürituse algust. Sama
kehtib ka nende partnerite, lähisugulaste või nendega samas majapidamises
elavate isikute koerte suhtes.

Dopingukontrolliga seotud tegevused ja info selle kohta millistel
koerteüritustel dopinguproove võetakse, on konfidentsiaalsed.

3. Koera sooritusvõime mõjutamine
Loomakaitseseaduse kohaselt on looma sooritusvõime kunstlik
parendamine, halvendamine või säilitamine ravimite ja ainete või muude
kunstlike võtete abil keelatud.
Koera karva ja ninapeegli töötlemine värvainete ning karva töötlemine
ainetega, mis muudavad selle struktuuri(kvaliteeti) on keelatud.
Karvastiku hooldamiseks, pesuks ja trimmimiseks kasutatavad üldlevinud
ained on lubatud. Aineid ei tohi kasutada koera sooritusvõime, karva
kvaliteedi, värvi või struktuuri mõjutamiseks. Samuti ei tohi ainete
kasutamisega kaasneda ohtu koera tervisele ja heaolule.
Enne koerteürituse algust või selle kestel on koera sooritusvõime
mõjutamine või katse seda mõjutada keemiliste ainete, ravimite või
raviprotseduuride abil keelatud.
Koerteürituse kestel koeralt võetud vere-, uriini-, karva- või muudes
proovides ei tohi leiduda organismi mittekuuluvaid jääkaineid
(nulltolerants). Eesti ravimiseaduse järgi lubatud ravimid koerte haiguste
raviks või profülaktikaks on lubatud, kuid toimeainetele on kehtestatud
keeluajad. EKL juhatus võib Antidopingu allüksuse (edaspidi ADA)
ettepanekul määrata piirmäärad teatud ravimitele. Dopinguproovidest
leitud ja piirmääradest väiksemad leiud võib jätta karistuseta. Ravimite
toimeainejääkide suhtes ei ole nende võimalik mõju koera sooritusvõimele
oluline. Seega tuleb enne koerteürituse toimumist teostatavad
raviprotseduurid läbi viia piisava ajavaruga.
EKL juhatus võib ADA ettepanekul väljastada eriloa, mis lubab koeral
koerteüritusel osaleda ajal kui ta tarvitab teatud haiguse raviks
kasutatavaid preparaate. Eriloa väljastamise eeltingimuseks on:
- Eriloa andmine aitab kaasa koerte heaolule, tervisele ning aretuse
üldistele ja tõuomastele eesmärkidele
- Haige koer, kellele on väljastatud eriluba koerteüritusel osalemiseks
ravimite mõju all, eemaldatakse aretusest lõplikult (kantakse MAregistrisse)
- Eriluba puudutab suurt osa koerapopulatsioonist
- Eriloa andmisega ei kaasne olulist riski toimeaine kasutamisega koera
sooritusvõime parandamiseks
- Koera tervis ja sooritusvõime on ravimi kasutamisel normaalsed.
Eriloaga lubatud ravimile on määratud kindel ravimipiir või
kontrollväärtus mis kindlustab koera normaalse sooritusvõime

-

Enne eriloa andmist kontrollib veterinaar koera tervislikku seisundit ja
teeb kindlaks, et haigus ega ravimid ei takista koeral koerteüritusel
osalemist. Edaspidi kontrollib veterinaar koera tervist ja ravimite
annustamist regulaarselt. Veterinaari tõendit koera ülevaatuse ja
määratud ravimite kohta tuleb koerteüritusel osaledes kaasas kanda.
Veterinaari tõend kehtib üks (1) aasta. Vajalikud tõendid ja
kontrollmeetmed määratakse vastavalt haigusele ja ravimile
antidopingu eeskirjas.

Dopinguproovides leitud ravimijääkide olulisust käsitletakse ADA-s
juhtumipõhiselt.
Koera eest vastutav isik on vajadusel kohustatud teatama milliseid
ravimeid, taimseid ravimeid, traditsioonilisi taimseid ravimeid, muid
müügiloaga ravimeid, homöopaatilisi või antroposoofseid preparaate on
koerale manustatud.
Täielikult keelatud ravimid ja meetmed on:
-

-

Anaboolsed steroidid
Kasvuhormoonid
Tundlikkust alatiseks kõrvaldavad keemilised või kirurgilised meetmed
Vereülekanded või muud kunstlikud võtted mõjutamaks terve koera
sooritusvõimet näiteks erütropoetiinhormooni manustamise abil tema
punaliblede arvukust tõstes
Ravimeid sisaldavad implantaadid
Radioaktiivsed implantaadid
Karvastiku, naha ja ninapeegli värvimine ning karva kvaliteedi ja
struktuuri muutmine keemiliste ainete abil

Koera ravimiseks võib veterinaar vajadusel kasutada vereülekannet ja
anaboolseid steroide, kuid arvestada tuleb keeluaegadega.
Koera eest vastutav isik vastutab koera võistluskõlbulikkuse eest ja peab
järgima kehtivaid reegelid ning keeluaegu peale igat ravikorda. Kontrolli
keelatud ainete kasutamise üle koerteüritustel viib läbi ADA, kes
registreerib dopingueeskirja rikkumiskahtluse. Määratavate karistuste üle
otsustab ADA ettepanekul EKL juhatus. Dopinguproovide võtmise eest
vastutavad ADA ja antud koerteürituse korraldajad. Dopinguproove
kontrollitakse dopinguproovidega tegelevas rahvusvaheliselt tunnustatud
laboris. Dopinguproove kogutakse ning osalejate õiguskaitse eest
hoolitsetakse kõikidel Eestis läbiviidavatel koerteüritustel samal viisil.
4. Dopinguproovide võtmise alused
4.1Seaduspõhine dopingukontroll
Loomakaitseseadusele tuginevat kontrolli läbi viival veterinaaril on õigus
võtta proove juhul kui on põhjust kahtlustada, et koerteüritusel on

kasutatud loomakaitseseaduse mõistes keelatud aineid, ravimeid või
meetmeid.
4.2Pisteline või koera sooritustel põhinev dopingukontroll
EKL juhatuse või ADA poolt määratakse igaastaselt need koerteüritused,
kus teostatakse pistelist või koera poolt saavutatud koha või tulemuse
põhist dopingukontrolli. Samuti määratakse kindlaks võetavate
dopinguproovide arv.
EKL juhatus või ADA määravad iga koeraürituse jaoks dopingukontrolli
ametniku, kes vastutab käesoleva eeskirja alusel talle antud ülesannete
täitmise eest. Dopinguproovid võtab koerteürituse ametlik veterinaar või
mõni teine EKL juhatuse või ADA poolt määratud isik.
4.3Ebatavalisel sooritusel või muul põhjendatud kahtlusel põhinev
dopingukontroll
Koerteürituse peakohtunik, vastutav peakohtunik või näitusel hindav
välimikukohtunik võib koerteürituse ametlikule veterinaarile, EKL
juhatusele või ADA-le teha avalduse, et konkreetselt koeralt võetaks kas
ebatavalise soorituse või muu põhjendatud kahtluse alusel dopinguproov.
5. Dopinguproovide võtmise kord
Koera eest vastutav isik või tema poolt volitatud isik või koera eest antud
koerteüritusel vastutav isik, kes on vähemalt 16 aastat vana, on kohustatud
koera viima dopinguproovide võtmiseks veterinaari või
dopingukontrolliametniku juurde kohe kui dopingukontrolli ametnik on talle
dopingruproovi võtmisest teada andnud.
Koera eest vastutav isik või tema poolt volitatud isik või koera eest antud
koerteüritusel vastutav isik peab dopinguproovi võtmise juures (vajadusel)
abistama. Koerteürituse dopingukontrolliametnik peab vajadusel võtma koera
eest vastutava isiku seletuskirja, mis tuleb lisada dopinguproovi võtmise
dokumentide juurde. Dopinguproovi andmisest keeldumine võrdsustatakse
keelatud aine või meetme kasutamise tunnistamisena.
EKL juhatuse otsusega keelatud ainete kasutamist võib kontrollida ja
dopinguproove võtta nii koerteürituse toimumise ajal kui ka selle järel. Koera
eest vastutav isik või tema poolt volitatud isik või koera eest antud
koerteüritusel vastutav isik on kohustatud tooma koera kohale
dopinguproovide võtmiseks juhul kui punktis 4.3 mainitud isik seda nõuab.
6. Karistused
Positiivse dopingutulemuse saanud koer saab laboratooriumist tulnud
andmete põhjal koheselt koerteüritustel (eksamid, võistlused, näitused)
osalemise keelu. Keeld koerale kehtib seni kuni EKL juhatus on ADA poolt
antud eksperthinnangu alusel teemat käsitlenud.
Kui juhatus leiab, et on toimunud dopingueeskirjade rikkumine, tühistab
juhatus koera saavutatud tulemuse/auhinna. Auhind siirdub edasi järgmisele
koerale, kellel on õigus seda vastu võtta. Juhatus teeb otsuse koera näituse-,

eksami- ja/või võistluskeelu ning nende kestuse üle, käsitleb ja võtab vastu
otsuse üksikisikute osas ning vajadusel teavitab nende kodumaa
kennelorganisatsioone.
7. Dopinguproovide võtmise ja uurimisega seotud kulud
EKL katab punktides 4.2 ja 4.3 mainitud dopinguproovide võtmise ja uurimise
kulud juhul, kui dopinguproov on negatiivne ja koera osalemine on käesoleva
eeskirja kohaselt lubatud. Juhul kui dopinguproov on positiivne ja koera
osalemine koerteüritusel vastavalt käesolevale eeskirjale on keelatud, kannab
kulud koera eest vastutav isik.
8. Lisajuhised
EKL dopinguvastast eeskirja täiendavad EKL juhatuse poolt kinnitatud
dopinguproovide võtmise ja uurimise juhend ning muud juhatuse poolt
kinnitatud täiendavad dokumendid.

