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• Tärniga ( * ) märgitud väljad on kohustuslikud 

VÕISTLUSMÄÄRUSED

o Võistlused korraldatakse IFBB määruste järgi. 
o Dopigukontrolli minevate sportlaste selgitamiseks kasutatakse ühte või mõlemat meetodit, s.o 

juhuslik (loosiga) ja sihttestimine. Eesti Antidoping võib nõuda sportlaselt dopingureeglite rikkumise eest
sisse rikkumisega seoses kantud kulud (nt. testimise kulud) ning maksimaalse võistluskeelu kohaldamise

ja kannab distsiplinaarkaristuse, mille määrab Eesti Andidoping.
korral ka määrata leppetrahvi kuni 1000 eurot (1 000 €). Samuti tagastab sportlane EKFL'ile auhinnad

o Ühtlasi nõustub EKFL egiidi all võistlev sportlane ka võistlusväliste dopingukontrollidega, st. 
annab nõusoleku ennast kontrollida aastaringselt igal ajal. 

o Peakohtunikul on õigus eemaldada võistlustelt tasemele mittevastavad sportlased.
o Kohtunike korraldusi mittetäitev sportlane diskvalifikatseeritakse ja annulleeritakse ka tema samal 

võistlusel saavutatud tulemused. 

Kinnitan võistlejaankeedil olevate andmete õigsust. Olen tutvunud võistlusmäärustega ja nõustun 
sellega: 

Võistleja nimi ja allkiri 

Täidab kohtunik võistlustel 
Number Pikkus Kaal 

VÕISTLEJAANKEET | KATEGOORIA: 

Ees- ja perekonnanimi *

Sünniaeg ja vanus *

Elukohajärgne aadress, linn *

Isikuttõendava dokumendi number *

Telefon *

E-mail *

Treener (kes juhendab treeninguid) *

Hobid, harrastused

Paremad saavutused võistlustel

Jõunäitajad
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VÕISTLUSMÄÄRUSED
o
Võistlused korraldatakse IFBB määruste järgi. 
o
Dopigukontrolli minevate sportlaste selgitamiseks kasutatakse ühte või mõlemat meetodit, s.o 
juhuslik (loosiga) ja sihttestimine. Eesti Antidoping võib nõuda sportlaselt dopingureeglite rikkumise eest
sisse rikkumisega seoses kantud kulud (nt. testimise kulud) ning maksimaalse võistluskeelu kohaldamise
ja kannab distsiplinaarkaristuse, mille määrab Eesti Andidoping.
korral ka määrata leppetrahvi kuni 1000 eurot (1 000 €). Samuti tagastab sportlane EKFL'ile auhinnad
o
Ühtlasi nõustub EKFL egiidi all võistlev sportlane ka võistlusväliste dopingukontrollidega, st. 
annab nõusoleku ennast kontrollida aastaringselt igal ajal. 
o
Peakohtunikul on õigus eemaldada võistlustelt tasemele mittevastavad sportlased.
o
Kohtunike korraldusi mittetäitev sportlane diskvalifikatseeritakse ja annulleeritakse ka tema samal 
võistlusel saavutatud tulemused. 
Kinnitan võistlejaankeedil olevate andmete õigsust. Olen tutvunud võistlusmäärustega ja nõustun 
sellega: 
Võistleja nimi ja allkiri 
Täidab kohtunik võistlustel 
Number 
Pikkus 
Kaal 
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