ESL 05.03.2019 erakorralise juhatuse koosoleku protokoll
Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Gert Lee, Asko Saarepuu,
Rait Pallo, Madis Rahu, Vahur Leemets, Tõnu Kull, Kalle Palling
Koosolek on otsustusvõimeline
Kutsutuna osales: Rauno Loit
Kinnitati esitatud päevakord:
1. Eesti suusasportlaste ja nendega Seefeldi MM-i kaasuses välja toodud
inimestega seonduvad dopingujuhtumid.
P.1: ESL juhatus arutas Seefeldi MM 2019 operatsiooni „aadrilaskmine“ ajal ilmsiks
tulnud dopingujuhtumeid Eesti suusasportlaste ja nendega antud kaasuses välja
toodud inimestega seonduvalt. ESL juhatusele on 05.03.2019 seisuga teadaolev
info:
Seefeldi MM ajal peeti 27.02.2019 Austria politsei poolt kinni kaks eestlast (Karel
Tammjärv ja Andreas Veerpalu). Lisaks kaks austerlast (Dominik Baldauf ja Max
Hauke) ja üks kasahh (Aleksei Poltoranin). Poltoranin, Baldauf ja Hauke tunnistasid
veredopingu kasutamist, andsid uurijatele igakülgset informatsiooni ja 28.02.2019
nad vabastati. Uurimine nende osas ei ole sellega veel lõppenud. Tammjärv ja
Veerpalu vabastati 28.02.2019 hilisõhtul. Eestlased kinnitasid, et tegemist on
dopingujuhtumiga. Esialgse info kohaselt sportlased, kes on vahi alla võetud, ei ole
kriminaalse grupeeringu liikmed, vaid neid seostatakse nendega koostöö tegemises.
4. märtsil 2019 tunnistas ka üle kümne aasta Eestit esindanud Algo Kärp
vabatahtlikult üles, et on sama dopinguskandaaliga seotud ning kasutas
veredopingut. FIS on 01.03.2019 saatnud kirja ESL-e nimetatud sportlaste
distsiplinaarmenetluse osas: Notice of the Opening of a Discipinary Proceeding and
Provisional Suspension Under the FIS Anti-Doping Rules. Vastav menetluskiri on
edastatud sportlastele.
ESL juhatus arutas antud kaasusest tulenevalt edasiste sammude üle. Arutati
mainekahju, võimalikke tagasimaksenõudeid, edasist siseriikliku ja välist
kommunikatsiooni ning muid vajalikke samme tulevikus.
Otsused:
-

ESL taunib igasugust dopingu kasutamist ja vahendamist ning aitab igati
kaasa tõe välja selgitamisele ning juhtumi detailide uurimisele
Peatada nimetatud Eesti sportlaste FIS litsentsid kinni panna uurimise lõpuni
Toetada EOK pädevuses oleva treenerite kutsekomisjoni otsuseid seotud
isikute treenerikutsete äravõtmise ja juhendamise keelu osas
Selgitada juriidiliselt võimalikke tagasimakse nõudeid antud juhtumist
tulenevalt

-

ESL juhatus teeb ettepaneku kutsuda ESL murdmaasuusatamise alakomiteest
tagasi Mati Alaver
ESL tunnustab 5.03.2019 EOK täitevkomitee poolt antud juhtumis välja toodud
seisukohti
ESL juhatus teeb antud kaasusega seonduvalt igakülgset koostööd FIS-ga,
anti-dopingu organisatsioonidega ja avaliku võimu esindajatega
ESL juhatus otsustab, et teadliku dopingu tarvitamise tuvastamisel,
tarvitamisel ja sellele kaasaaitamisel ei saa esindada tulevikus Eesti
Suusaliidu poolt koondisi.
ESL juhatus otsustab, et tulevikus ei saa eratiimid esindada Eesti Suusaliidu
poolt hallatavaid suusaspordialasid, esindada saab ainult ESL liikmesklubide
kaudu
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