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Eesti Piljardiliit 

Võistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord 
 

 

1. Sissejuhatus 

Sporditulemustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks. See 

varjutab sportlikke väärtusi, nagu näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus kaasvõistlejate 

vastu. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase Euroopa Nõukogu konventsioon võeti 

vastu 9.juulil 2014.aastal. Eesti Vabariik liitus Euroopa Nõukogu vastava konventsiooniga 

19.09.2016. aastal. 

Konventsioon võitleb spordivõistlustega manipuleerimise vastu, et kaitsta spordi ausust ja 

spordieetikat. Konventsiooni abil ennetatakse ja avastatakse võistlustega manipuleerimist ning 

edendatakse riigisisest ja riikidevahelist koostööd riigiasutuste, spordiorganisatsioonide ja 

spordikihlvedude korraldajate vahel.  

 

2. Eesmärk 

Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord on vastu võetud kui vahend, et 

kaitsta piljardispordi usaldusväärsust eelkõige kokkuleppimise, korruptsiooni ja ebaseaduslike 

spordikihlvedude eest, tagada ausa mängu põhimõtete ja spordieetika põhiprintsiipide 

järgimine, keelates mistahes tegevuse, mis võib ebaausalt mõjutada piljardispordi võistluste 

lõpptulemusi. Ühtlasi luua jõustamis- ja sanktsioneerimismehhanism isikute suhtes, kes 

keelatudtegevuse kaudu seavad ohtu piljardispordi aususe. 

Eesti Piljardiliidul on õigus uurida käesolevas korras toodud nõuete täitmist oma 

organisatsiooni liikmete poolt ja rakendada distsiplinaarmeetmeid juhul, kui esineb eksimusi 

nõuete vastu. 

Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise korra täitmise järelevalve, 

rikkumisjuhtumite menetlemine, distsiplinaarmeetmete määramine kuulub alaliidu juhatuse 

ülesannetesse. 

 

3. Rikkumised 

Rikkumisena käesoleva korra mõistes käsitletakse mitte ainult kokkuleppeid, tegevusi või 

tegevusetust, mis ebaausalt muudavad võistluse tulemust või käiku, vaid ka võistluse 

tulemuse või käigu ebaausa muutmise kavatsusega toimepandud tegevust, isegi kui selline 

kokkulepe, tegevus või tegevusetus on ebaedukas.  

Tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumisena käsitletakse: piljardispordi mistahes 

võistlusmängu tulemuse, käigu või muu aspekti kokkuleppimine või mis tahes viisil 

kavandamine või muul viisil ebaaus mõjutamine (sh tasude või hüvede pakkumine) või 

sellises kokkuleppimises või mis tahes viisil kavandamises või muul viisil ebaausas 

mõjutamises osalemine; 



 
 Võistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord 

 

 

MTÜ Eesti Piljardiliit                                www.eestipiljard.ee              Pank: AS SEB Pank 

Reg 80011041                               info@eestipiljard.ee             IBAN: EE371010220278235228     

Väike-Ameerika tn 19, 10129 Tallinn      tel +372 509 0008                 BIC – HABAEE2X 

Estonia                                                                    

 

Siseinfo kasutamise rikkumisena käsitletakse: üldsusele kättesaamatu siseteabe edastamine 

ja/või kasutamine (mis on seotud piljardispordi võistlustega); 

Kihlveos osalemise rikkumisena käsitletake: osalemist piljardispordile tehtavas kihlveos, 

mille kohta mängijal on teada avalikkusele kättesaamatut infot või on teada, et antud 

võistlusmänguga tulemustega on kokkuleppeid tulemusega manipuleerimise osas. Samuti 

käsitletakse kihlveos osalemise rikkumisena panustamist mängule, mille tulemust otseslt või 

kaudselt saab mõjutada antud piljardisportlane ise. 

Rikkumisena käsitletakse ka kaasa aitamist või juhendamist eeltoodud rikkumiste 

toimepaneku kavandamisel või elluviimisel. 

 

4. Üldised rikkumised 

Manipuleerimisele kaasaaitamise rikkumisena käsitletakse: teadlikku abistamist, varjamist või 

muul viisil kaasosaliseks olemist mistahes tegevuse või tegevusetuse näol käesolevas 

dokumendis toodud rikkumiste kavandamise või toimepaneku protsessides. Samuti 

viivitamatult Eesti Piljardiliidu juhatusele või piljardivõistluse läbiviijale koheselt teatamata 

jätmine, kui piljardisportlasele saab teatavaks info mänguga manipuleerimise osas. 

Rikkumisena käsitletakse ka koostöö mittetegemist mistahes põhjendatud uurimisel, mida 

viivad läbi Eesti Piljardiliit võistluste läbiviija või nende nimetatud isikud seoses käesoleva 

korraga. 

 

5. Karistuse määramise kaalutlused 

Eesti Piljardiliidu liikmest sportlase kokkulepet mis tahes muu isikuga osaleda tegevuses, mis 

toob kaasa käesoleva korra rikkumise, käsitletakse rikkumise toimepanekuna olenemata 

sellest, kas see katse või kokkulepe tõi tegelikult kaasa sellise rikkumise. 

Juhul kui Eesti Piljardiliitu liikmest sportlane viivitamata ja/või kohe kinnitab alaliidule ja/või 

võistluste korraldajale, et ta loobub sellisest katsest või kokkuleppest, enne kui selle avastab 

kolmas isik, kes ei osale selles katses või kokkuleppes, on tegu leevendava asjaoluga 

määratava sanktsiooni kehtestamisel. 

 

6. Karistused 

Eesti Piljardiliit rakendab esmase karistusena rikkumises osalenud mängijate 

diskvalifitseerimise turniirilt; 

Täiendavalt võib Eesti Piljardiliidu juhatuse otsusega rakendada seotud mängijate tulemuste 

tühistamist terves võistlussarjas. 

Täiendavalt võib Eesti Piljardiliidu juhatuse otsusega rakendada seotud mängijatele Eesti 

Piljardiliidu poolt korraldatavatel turniiridel osalemise keeldu, tähtajaliselt või tähtajatult. 

Kõikide käesolevas dokumendis kirjeldatud rikkumiste kohta avaldab Eesti Piljardiliit info 

Eesti Olümpiakomitee vastavale allüksusele, ühtlasi otsustatakse vajadus Eesti Politseile 

antud rikkumise kohta avalduse tegemise vajaduse osas. 

 

 

 

Käesolev kord „Võistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord“ on kinnitatud 

31.10.2019  Eesti Piljardiliidu juhatuse koosoleku otsusega. 


