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SISSEJUHATUS 

Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) distsiplinaarmäärus (edaspidi Määrus) on kehtestatud EJL-i 
põhikirja artikkel 32 alusel. 
Määruse alusel tegutsevad distsiplinaarorganid on distsiplinaarinspektor, 
distsiplinaarkomisjon ja apellatsioonikomisjon. 

Määruse eesmärk on tagada EJL-i põhikirja artiklis 7 kirjeldatud ülesannete täitmist. Määrus 
kirjeldab tegevusi ja meetmeid, mida kohaldatakse Määruse reguleerimisalasse kuuluvate 
distsiplinaarrikkumiste korral.  

OSA 1 - DISTSIPLINAARKORD 

I peatükk – ÜLDSÄTTED  

Artikkel 1 – Reguleerimisala  

1.1 Määrust kohaldatakse FIFA, UEFA ja EJL-i põhikirjade ning nende organite poolt 
kehtestatud kordade, reglementide, määruste, direktiivide, eeskirjade ja tehtud otsuste 
ning IFAB Mängureeglite rikkumiste korral. 

1.2 Määrus sisaldab: 
1.2.1 distsiplinaarrikkumiste loetelu; 
1.2.2 sanktsioonide loetelu, mida distsiplinaarorganil on õigus distsiplinaarrikkumise 

eest kohaldada; 
1.2.3 sanktsioonide määramise, jõustumise ja kehtivuse korda; 
1.2.4 EJL-i distsiplinaarorganite loetelu ja pädevust; 
1.2.5 protesti ja apellatsiooni esitamist. 

Artikkel 2 – Määruse kohaldamisalasse kuuluvad isikud 

2.1 Määrust kohaldatakse: 
2.1.1 klubidele ja nende esindajatele ning ametiisikutele ja kõikidele isikutele, kes 

täidavad klubi poolt määratud ametikohustusi; 
2.1.2 treeneritele; 
2.1.3 mängijatele; 
2.1.4 klubi/võistkonna toetajatele ja teistele pealtvaatajatele;  
2.1.5 kohtunikele; 
2.1.6 mänguinspektoritele; 
2.1.7 vahendajatele vastavalt EJL-i dokumendile Töötamine vahendajatega; ja 
2.1.8 kõigile teistele jalgpallilise tegevusega seotud isikutele. 

2.2 Määruse kohaldamisalasse kuulub ka selline EJL-i võistlustel osalev iseseisev võistkond, kes 
ei ole välja pandud ühegi klubi poolt. 

Artikkel 3 – Jurisdiktsioon 

3.1 Määruse alusel ja korras tehtud otsused kuuluvad kohustuslikus korras täitmisele.  
3.2 Juhul kui Määrus ei näe ette tingimusi konkreetse juhtumi lahendamiseks, langetatakse 

otsus tunnustatud õiguspõhimõtete, lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipe 
järgides. Sanktsioon peab olema vastavuses toime pandud distsiplinaarrikkumise iseloomu 
ja raskusastmega. 
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Artikkel 4 – Üldised käitumisnormid 

4.1 Määruse artiklis 2 nimetatud isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, 
sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides.  

4.2 Isik peab hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt 
organiseeritud või korraldatud mängu või võistluste aususe põhimõtet ning kohustub 
tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu. 

4.3 Punktis 4.1 ja 4.2 loetletud põhimõtteid ei ole muuhulgas järginud isik, kes: 
4.3.1 on aktiivselt või passiivselt seotud või üritab ennast siduda pettuse, altkäemaksu 

või korruptsiooniga jalgpallialases tegevuses; 
4.3.2 kasutab tema jalgpallialase tegevuse kaudu talle teatavaks saanud 

mitteavalikustatud informatsiooni, mis kahjustab või võib kahjustada mängu või 
EJL-i poolt tunnustatud võistluste aususe põhimõtteid; 

4.3.3 otseselt või kaudselt mõjutab või üritab mõjutada ükskõik millise otsese või 
kaudse tegevusega mängukäiku ja/või eelnevalt fikseerida mängu või võistluse 
tulemust (kokkuleppeline mängutagajärg) olenemata sellest, kas isiku eesmärgiks 
on saada sellest isiklikku kasu (varalist või mittevaralist); luua kasu saamise 
võimalus kolmandale isikule või on vastavaks käitumiseks mistahes muu põhjus. 
Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu sh 
mittevaralist kasu; 

4.3.4 käitub endale või kolmandale isikule eelise saamiseks viisil, mis avaldab või võib 
avaldada mõju mängu või võistluse käigule ja/või tulemusele, ning mis on 
vastuolus EJL-i põhikirjaliste eesmärkidega;  

4.3.5 isikliku või kolmandate isikute kasu eesmärgil osaleb otseselt või kaudselt 
panustamises või sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse 
või käigu peale EJL-i või tema poolt korraldavatel võistlustel, milles osaleb tema 
või tema lähedase isiku võistkond. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui 
igasugust muud kasu;  

4.3.6 kasutab ja/või edastab teistele talle tema jalgpallilise tegevuse kaudu teatavaks 
saanud mitteavalikku infot, teeb ebaeetilisi avaldusi, kutsub üles provokatiivsele 
käitumisele, rikub või võib oma käitumisega rikkuda jalgpalli mainet või EJL-i poolt 
tunnustatud mängu või võistluste aususe põhimõtet; 

4.3.7 rikub oma käitumisega üldisi häid käitumisnorme- ja tavasid; 
4.3.8 edastab spordiüritusel ükskõik millisel viisil üritusega sobimatu sõnumi, sh 

poliitilise või solvava jms; 
4.3.9 ei järgi EJL-i ja/või tema organite (sh distsiplinaarorganite) poolt tehtud otsuseid 

või juhiseid või FIFA või Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) poolt tehtud 
otsuseid; 

4.3.10 põhjustab süüliselt mängu hilinemise või ärajäämise;  
4.3.11 põhjustab süüliselt mängu katkemise või peatamise või kes vastutab mängu 

süülise katkemise või peatamise eest;  
4.3.12 käitub vägivaldselt, provokatiivselt või kasutab ebatsensuurseid väljendeid; 
4.3.13 käitub eelise saamiseks ebasportlikult; 
4.3.14 kasutab või üritab kasutada dopingut või kes annab või üritab anda dopingut 

mängijale kasutamiseks; 
4.3.15 vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i temale tehtud ettepanekust 

mõjutada mängu või võistluse käiku ja/või tulemust; 
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4.3.16 vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i ükskõik millisest talle teada olevast 
rikkumisest käesolevas artiklis toodud käitumispõhimõtetes; 

4.4 Kaebuse esitamine kokkuleppelise mängutagajärje kohta peale vastava mängu või võistluse 
lõppemist ei mõjuta mängu tulemust. Sellist mängu ei mängita uuesti ja mängutulemus 
jääb kehtima, kui distsiplinaarorgan ei otsusta teisiti. 

Artikkel 5 – Vastutus käitumisnormide täitmise eest 

5.1 Klubi on vastutav oma mängijate, esindajate, liikmete, toetajate, pealtvaatajate ning 
kõikide nende isikute käitumise eest, kes täidavad klubi poolt määratud kohustusi. 

5.2 Kodumängu korraldav klubi on vastutav avaliku korra kindlustamise ja hoidmise eest ning 
pealtvaatajate turvalisuse tagamise eest nii staadionil kui ka staadioni vahetus läheduses 
enne mängu, mängu ajal ning pärast mängu. 

5.3 Klubi on vastutav Määruse punktis 5.1. nimetatud isikute sobimatu käitumise eest ka juhul, 
kui klubi on rakendanud vajalikku hoolsust, kuid eelpool nimetatud isik on pannud toime 
Määruse mõistes järgmise rikkumise: 
5.3.1  mänguväljakule minek või selle katse; 
5.3.2  eseme(te) viskamine; 
5.3.3  pürotehnilise vahendi süütamine; 
5.3.4  laseri või muu sarnase seade kasutamine; 
5.3.5  mistahes muu eseme kasutamine, kui see rikub avalikku korda, häid kombeid või 

avalikku sündsustunnet; 
5.3.6  spordiüritusele mittesobiva, iseäranis poliitilise, ideoloogilise, religioosse, solvava 

või provokatiivse sõnumi edastamine ükskõik millisel viisil (žestikuleerides, suuliselt, 
esemeid kasutades või muul moel); 

5.3.7  kahju tekitamine; 
5.3.8  riigi või võistluse hümni esitamise segamine või mistahes ebaväärikas käitumine 

selle ajal; 
5.3.9  muul viisil korra või distsipliini rikkumine staadionil või selle lähiümbruses. 

Artikkel 6 – Aegumine  

6.1 Määruses toodud distsiplinaarrikkumistele rakendatakse aegumist: 
6.1.1 üks (1) aasta mänguväljakul ja selle vahetus läheduses toime pandud 

rikkumistele; 
6.1.2 kaheksa (8) aastat dopinguga seotud rikkumistele; 
6.1.3 viis (5) aastat kõigile teistele rikkumistele. 

6.2 Ülalnimetatud aegumistähtajad katkevad ükskõik millise menetlustoimingu ajaks.  
6.3 Peale iga katkestamist hakatakse aegumistähtaegasid arvestama algusest.  
6.4 Mängu käigu ja tulemuse mõjutamisega seotud rikkumistele, altkäemaksule ning 

korruptsioonile aegumist ei rakendata. 

II peatükk –SANKTSIOONID  

Artikkel 7 – Sanktsiooni kohaldamine 

7.1 Distsiplinaarorgan määrab sanktsioone, teeb otsuseid ja võib anda välja käitumisjuhiseid. 
7.2 Sanktsioone kohaldatakse Määruses nimetatud rikkumiste osas. Distsiplinaarorganil on 

õigus kohaldada ühe rikkumise suhtes korraga mitut sanktsiooni. 
7.3 Käitumisjuhistega kehtestatakse käitumisviis, mis on täitmiseks kohustuslik.  
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7.4 Distsiplinaarorganil on õigus tekitatud kahju korral määrata tingimused selle hüvitamiseks. 

Artikkel 8 – Klubidele ja võistkondadele kohaldatavad sanktsioonid 

8.1 Distsiplinaarorgani poolt kohaldatavad sanktsioonid klubidele ja võistkondadele on: 
8.1.1 hoiatus; 
8.1.2 noomitus; 
8.1.3 rahatrahv; 
8.1.4 mängutulemuse tühistamine; 
8.1.5 mängu lugemine kaotatuks; 
8.1.6 kohustus mäng uuesti pidada; 
8.1.7 punktide maha arvamine käimasoleva ja/või tulevikus toimuva võistluse 

turniiritabelist; 
8.1.8 mängu mängimine täielikult või osaliselt publiku osavõtuta; 
8.1.9 mängu viimine teisele staadionile; 
8.1.10 EJL-i kaudu makstavate tasude kinnipidamine; 
8.1.11 keeld registreerida uusi mängijaid; 
8.1.12 keeld või piirang anda võistlusele üles uusi mängijaid; 
8.1.13 keeld registreerida teistest jalgpalliliitudest tulevaid mängijaid (transferi keeld); 
8.1.14 eemaldamine käimasolevalt või tulevikus toimuvalt võistluselt; 
8.1.15 tiitli ja/või auhinna äravõtmine; 
8.1.16 litsentsi tühistamine; 
8.1.17 viimine madalamasse liigasse. 

8.2 Rahatrahvide määrad, mis ei ole toodud Määruses, ja tasumise kord on reguleeritud EJL-i 
vastavate dokumentidega. Juhul kui rahatrahvi määravas dokumendis ei ole sätestatud 
teisiti, tuleb rahatrahv tasuda hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul vastavalt Eesti Jalgpalli 
Liidu poolt esitatud arvele.  

Artikkel 9 – Mängutulemuse tühistamine ja mängu lugemine kaotatuks 

9.1 Mängutulemus tühistatakse, kui mängus mängib kaasa mängija, kellel ei ole mänguõigust 
kehtivate juhendite ja määruste alusel (n: diskvalifitseeritud, ülesandmata vms mängija). 
Mängutulemuse tühistatakse ka juhul, kui mäng ei toimu või ei toimu täielikult.  

9.2 Mäng loetakse kaotatuks võistluskohta ettenähtud ajal mitteilmunud võistkonnale, kelle 
süü tulemusena mäng ei toimunud. 

Artikkel 10 – Mängutulemuse tühistamise ja mängu kaotatuks lugemise tagajärg 

10.1 Mängutulemuse tühistamisel ja mängu kaotatuks lugemisel sanktsioneeritakse klubi, kelle 
süü tõttu mäng ei toimunud või ei toimunud täielikult, kaotusega. Vastasvõistkonnale 
arvestatakse võit ja turniiritabelisse kantakse 3 punkti.  

10.2 Määrusi rikkunud võistkonna väravad annulleeritakse ja mängutulemuseks märgitakse   – : 
… (vastaste poolt löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad 
kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud hoiatused ja eemaldamised. 

10.3 Loobumise andnud võistkond tasub rahatrahvi, mille suurus on toodud võistlusjuhendites.  
10.4 Lisaks võib distsiplinaarorgan määrata süüdi olevale klubile lisasanktsioone vastavalt 

artiklitele 8 ja 11. 
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Artikkel 11 – Üksikisikutele kohaldatavad sanktsioonid 

11.1 Sanktsioonid mängijatele ja klubiga seotud isikutele on: 
11.1.1 hoiatus; 
11.1.2 noomitus; 
11.1.3 rahatrahv;  
11.1.4 mängukeeld määratud arvuks mängudeks või määratud või määramata 

ajaperioodiks; 
11.1.5 mängu juhendamise ja/või tehnilises alas viibimise keeld määratud arvuks 

mängudeks või määratud või määratama ajaperioodiks; 
11.1.6 staadionikeeld; 
11.1.7 tiitli ja/või auhinna äravõtmine; 
11.1.8 keeld tegutseda ametiisikuna jalgpallialal; 
11.1.9 jalgpallialal tegutsemise keeld. 

11.2 Distsiplinaarorganil on õigus käesolevas artiklis loetletud sanktsioonidele lisaks määrata 
jalgpallialase ühiskondlikult kasuliku töö tegemise kohustuse määratud arv kordi või 
määratud perioodiks. 

11.3 Rahatrahvide määrad, mis ei ole toodud Määruses on reguleeritud EJL-i vastavate 
dokumentidega. Juhul kui rahatrahvi määravas dokumendis ei ole sätestatud teisiti, tuleb 
rahatrahv tasuda hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu poolt 
esitatud arvele. 

Artikkel 12 – Asja väljaandmine ja kinnipidamine 

12.1 Distsiplinaarorgan võib nõuda rikkumisega seotud asja väljaandmist ja/või kinnipidamist 
menetlemise eesmärgil. 

12.2 Distsiplinaarorgan võib nõuda ka rikkumisega seotud rahaliste hüvitiste väljaandmist ja/või 
kinnipidamist. 

12.3 Distsiplinaarorgan võib nõuda asjade hävitamist, mida on kasutatud Määruses toodud 
rikkumise sooritamisel. 

 Artikkel 13 – Katseaeg 

13.1 Distsiplinaarorganil on õigus määrata kõik sanktsioonid katseajaga, välja arvatud: 
13.1.1 hoiatus; 
13.1.2 noomitus; 
13.1.3 keeld tegutseda jalgpalli ametiisikuna; ning 
13.1.4 jalgpallialal tegutsemise keeld. 

13.2 Katseaja minimaalne pikkus on pool (0,5) aastat ning maksimaalne pikkus viis (5) aastat. 
Erakordsete asjaolude ilmnemisel võib määrata pikema katseaja. 

13.3 Kui katseaja jooksul toimub uus rikkumine, jõustub tavaliselt algselt määratud sanktsioon, 
mis võidakse liita uue rikkumise eest määratud sanktsioonile, kui distsiplinaarorgan ei 
otsusta teisiti.  

III peatükk – DISTSIPLINAARRIKKUMISED  

Artikkel 14 – Üldrikkumised 

14.1 Määruse II peatükis loetletud sanktsioone on õigus rakendada: 
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14.1.1 isikute suhtes, kes ei käitu lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika 
printsiipe järgides vastavalt Määruse artiklile 4; 

14.1.2 juhul kui võistkond käitub ebakorrektselt. 
14.2 Distsiplinaarorgan on õigus määrata sanktsioone kõigi teiste rikkumiste korral, mis 

pannakse toime klubi või võistkonna, treenerite, ametiisikute ja/või mängijate poolt ning 
ei ole allolevates artiklites kajastatud. 

Artikkel 15 – Pealtvaatajate ja toetajate rikkumised 

15.1 Distsiplinaarorganil on õigus määrata sanktsioone klubidele ja nende toetajatele ning 
pealtvaatajatele nende sobimatul käitumisel staadionil, selle ümber ja vahetus läheduses. 
Muuhulgas ei ole sobivaks käitumiseks: 
15.1.1 mänguväljakule minek või selle katse; 
15.1.2 eseme(te) viskamine staadionil ja selle lähiümbruses; 
15.1.3 pürotehnika kooskõlastamata kasutamine või mistahes teise asja süütamine või 

selle katse; 
15.1.4 laseri või mistahes teise sarnase seadme kasutamine; 
15.1.5 kohtuniku vile imiteerimine; 
15.1.6 spordiüritusele mittesobiva, iseäranis poliitilise, ideoloogilise, religioosse, solvava 

või provokatiivse sõnumi edastamine ükskõik millisel viisil (žestikuleerides, 
suuliselt, esemeid kasutades või muul moel) 

15.1.7 varalise jm kahju tekitamine; 
15.1.8 riigi või võistluse hümni esitamise segamine või mistahes ebaväärikas käitumine 

selle ajal; 
15.1.9 igasugune muu avaliku korra rikkumine staadionil või selle vahetus läheduses. 

Avalikus kohas viibimisel on kõik isikud kohustatud järgima vastaval 
haldusterritooriumil kehtestatud korda, staadioni sisekorda, hea käitumise tavasid 
ja üldtunnustatud moraalinorme. 

Artikkel 16 - Klubi ja tema ametiisikute rikkumised 

16.1 Klubide liikmete (sh treenerite, ametiisikute jt, v.a mängijate) rikkumised või rikkumiste 
katsed on muuhulgas: 
16.1.1 võistkonna võistlustel osalemisest loobumine või katkestamine;  
16.1.2 võistkonna mängule mitteilmumine või mängu alustamisest keeldumine; 
16.1.3 võistkonna omavoliline väljakult lahkumine ja edasimängimisest keeldumine; 
16.1.4 mänguõiguseta mängija kasutamine mängus; 
16.1.5 mänguõiguseta mängija kandmine mänguprotokolli; 
16.1.6 kehtetute või võltsitud dokumentide esitamine; 
16.1.7 dokumentide mittetähtaegne esitamine; 
16.1.8 mängija rahvusvõistkonna kogunemisele mittelubamine või selle takistamine; 
16.1.9 pettuse katse või toimepanemine; 
16.1.10 elukutselise mängija lepingu tingimuste rikkumine; 
16.1.11 EJL-i dokumentides kehtestatud tingimuste rikkumine; 
16.1.12 ebasündsate ja/või solvavate väljendite ja/või žestide kasutamine või kohtunike, 

kaasmängijate, vastaste ja publiku sõimamine; 
16.1.13 ähvardamine, provokatiivne ja/või vägivaldne käitumine; 
16.1.14 korduv kohtunikuga mittenõustumine;  
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16.1.15 ebapiisavate meetmete rakendamine korra ja turvalisuse tagamiseks staadionil või 
selle lähiümbruses, sealhulgas kuid mitte ainult – klubi ja/või võistkonna toetajate 
ja pealtvaatajate korrarikkumine (n: väljakule minek, esemete loopimine väljakule, 
kohtuniku vile imiteerimine, keelatud pürotehnika kasutamine, laserite või 
samalaadsete seadmete kasutamine jne); 

16.1.16 mängu ajal tehnilises alas kõrvalise isiku viibimine; 
16.1.17 tahtlik tegevus mängu läbiviimise häirimiseks; 
16.1.18 klubiga seotud isiku tahtlik katse mõjutada kohtunike tegevust otsesel või kaudsel 

moel. 
16.1.19 omavoliline mänguväljakule sisenemine või selle katse. 

Artikkel 17 – Mängijate rikkumised  

17.1 Mängijate rikkumised või rikkumiste katsed, mis võivad tuua kaasa täiendava sanktsiooni, 
on muuhulgas: 
17.1.1 vägivaldne käitumine; 
17.1.2 ähvardamine; 
17.1.3 sülitamine vastase või mõne teise isiku suunas; 
17.1.4 ebasündsate ja solvavate väljendite või žestide kasutamine; 
17.1.5 jõhker mäng või hoolimatu käitumine; 
17.1.6 korduv kohtuniku korraldustega mittenõustumine või nende vastu 

protesteerimine; 
17.1.7 pealtvaatajate provotseerimine; 
17.1.8 mängus osalemine mänguõigust omamata; 
17.1.9 mänguga seotud ametniku häirimine või solvamine; 
17.1.10 mänguga seotud ametniku mõjutamine tegema ebakorrektset otsust või tema 

väära  arusaama toetamine, mis viib ebakorrektse otsuse tegemiseni; 
17.1.11 hoiatuse või eemaldamise tahtlik teenimine; 
17.1.12 rahvusvõistkonna kogunemisel mitteosalemine; 
17.1.13 Premium või Esiliiga mängija otsene või kaudne osalemine panustamises või 

sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse või käigu peale 
EJL-i poolt korraldavatel või viimase egiidi all toimuvatel võistlustel ja teiste Eesti 
jalgpalliklubide ning rahvuskoondiste osalusel peetavatel muudel mängudel. 

17.2 Mängu peatamisel või tagantjärele tühistamisel jäävad käesolevas artiklis loetletud 
rikkumiste eest määratud sanktsioonid kehtima. 

17.3 Tõsise rikkumise korral on distsiplinaarorganil õigus laiendada sanktsioone teistele EJL-i 
poolt korraldavatele võistlustele. 

Artikkel 18 – Klubide litsentseerimisega seotud rikkumised 

18.1 Klubide litsentseerimisega seotud klubide rikkumised on: 
18.1.1 Klubide litsentseerimise korraga kehtestatud A- ja B-kriteeriumi mittetäitmine;  
18.1.2 muud klubide litsentseerimisega seotud rikkumised, mis ei ole seotud 

kriteeriumide mittetäitmisega. 
18.2 Klubide litsentseerimisega seotud üksikisiku rikkumine on: 

18.2.1 teadlik valeinfo ja/või dokumentide esitamine. 
18.3 Punktides 18.1 ja 18.2 loetletud rikkumiste eest määrab distsiplinaarorgan klubide 

litsentseerimismänedžeri, litsentsikomisjoni või litsentsiasjade apellatsioonikomisjoni 
taotlusel sanktsioone, mis on loetletud Määruse lisas I. 
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Artikkel 19 – Diskrimineerimine 

19.1 Isiku või isikute grupi inimväärikuse solvamist ükskõik millisel moel, sh rahvuse, nahavärvi, 
rassi, usu, soo, poliitiliste vaadete või etnilise päritolu pärast – sanktsioneeritakse rikkujat 
mängukeelu ja/või rahatrahviga või mõne teise asjakohase sanktsiooniga. 

19.2 Distsiplinaarorganil on lähtuvalt rikkumise iseloomust õigus määrata vastutavale klubile 
lisasanktsioone nagu näiteks mängu määramine staadionile ilma publiku osavõtuta, ajutine 
kodustaadionil mängimise keeld, punktide mahaarvamine või võistluselt eemaldamine. 

19.3 Juhul, kui mäng on kohtuniku poolt peatatud rassistliku või diskrimineeriva käitumise tõttu, 
on distsiplinaarorganil õigus lugeda mäng kaotatuks. 

19.4 Ideoloogiline propaganda on keelatud ükskõik millises vormis ning selle ilmnemisel on 
distsiplinaarorganil õigus rakendada rikkujale asjakohaseid sanktsioone. 

Artikkel 20 – Doping 

20.1 Dopinguga seonduvat (sealhulgas, kuid mitte ainult, dopinguvastaste reeglite rikkumisi, 
testimist ja sanktsioone) reguleerivad Eesti dopinguvastased reeglid (edaspidi EDR). 
Keelatud ained ja võtted on loetletud WADA (Maailma antidopingu agentuur) keelatud 
ainete nimekirjas. Eesti dopinguvastased reeglid ning WADA keelatud ainete nimekiri on 
Eesti Antidopingu Sihtasutuse ametlikul kodulehel.  

20.2 Dopinguvastaste reeglite rikkumised vastavalt EDR artiklile 3 on: 
20.2.1 keelatud aine või selle metaboliidide või markerite sisaldumine sportlase proovis 

(EDR 3.1); 
20.2.2 keelatud aine või võtte kasutamine või kasutamise katse (EDR 3.2); 
20.2.3 proovivõtmises osalemisest keeldumine või selles mitteosalemine ilma mõjuva 

põhjuseta pärast teavitamist (EDR 3.3) või proovivõtmisest muul viisil 
kõrvalehoidmine; 

20.2.4 testimisstandardis sätestatud nõuete rikkumine sportlase kättesaadavuse osas 
võistluseväliseks testimiseks, sealhulgas asukohateabe mitteesitamine 
(“mitteesitamine“) ja kättesaamatus testimiseks avaldatud asukohas („testimisel 
mitteosalemine“). Kolmekordne testimisel mitteosalemine ja/või mitteesitamine 
18 kuu jooksul on dopinguvastase reegli rikkumine (EDR 3.4); 

20.2.5 dopingukontrolli ükskõik millise osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse 
(EDR 3.5); 

20.2.6 keelatud ainete ja võtete valdamine sportlase või tema tugipersonali poolt, v.a. 
TUE või muu vastuvõetava põhjenduse korral (EDR 3.6); 

20.2.7 ükskõik millise keelatud aine või võttega kaubitsemine või selle katse (EDR 3.7); 
20.2.8 ükskõik millisele sportlasele võistlusesiseselt või väliselt ükskõik millise keelatud 

võtte või keelatud aine manustamine või manustamise katse, või selleks abi 
osutamine, sellele kihutamine, kaasaaitamine, kallutamine, selle varjamine või 
selles muul viisil osalemine, mis sisaldab dopinguvastase reegli rikkumist või 
ükskõik millist dopinguvastase reegli rikkumise katset (EDR 3.8). 

20.3 Vastavalt EDR artiklile 11 kohaldatakse üksikisikutele sanktsioone: 
20.3.1 esmakordse keelatud aine või võtete kasutamise eest vastavalt käesoleva artikli 

punktidele 20.2.1, 20.2.2 või 20.2.6 – võistluskeeld kaheks (2) aastaks; 
20.3.2 muude dopinguvastaste rikkumiste eest vastavalt käesoleva artikli punktidele 

20.2.3 või 20.2.5 – võistluskeeld kaheks (2) aastaks; 
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20.3.3 muude dopinguvastaste rikkumiste eest vastavalt käesoleva artikli punktidele 
20.2.7 või 20.2.8 – võistluskeeld minimaalselt neli aastat (4) maksimaalselt 
eluajaks; 

20.3.4 esmakordsel muude dopinguvastaste rikkumiste eest vastavalt käesoleva artikli 
punktile 20.2.4 – võistluskeeld minimaalselt üheks (1) kuni kaheks (2) aastaks. 

20.4 Käesoleva artikli punktis 20.3 nimetatud võistluskeeldu võivad tühistada, lühendada ja 
raskendada erandlikud asjaolud, mis on loetletud EDR artiklis 11.4- 11.6. 

20.5 Dopinguvastaste reeglite teistkordseks rikkumiseks loetakse rikkumist, mis toimub 8 aasta 
pikkuse ajavahemiku vältel. Teistkordsel rikkumisel määratakse sanktsioon EDR artikkel 
11.7 toodud maatriksi järgi, võttes arvesse esimese rikkumise iseloomu ning ülalnimetatud 
erandlike asjaolude esinemist. 

20.6 Tagajärjed võistkondliku spordiala korral: 
20.6.1 Kui enam kui üht sama võistkonna mängijat on teavitatud dopinguvastase reegli 

rikkumisest seoses konkreetse võistlusega, võib EJL rakendada võistkonna suhtes 
võistluse ajal sihttestimist; 

20.6.2 Kui enam kui kahe sama võistkonna mängija korral on leidnud kinnitust 
dopinguvastaste reeglite rikkumine võistluste ajal, võib EJL kohaldada võistkonna 
suhtes sanktsiooni – näiteks võistkonna mängutulemuse tühistamine, punktide 
mahaarvamine, tiitli äravõtmine. Nimetatud sanktsioonid määratakse lisaks 
dopinguvastase rikkumise toimepannud mängija suhtes rakendavatele 
sanktsioonidele. 

IV peatükk – AUTOMAATSED SANKTSIOONID JUHENDIST TULENEVATELE RIKKUMISTELE 

Artikkel 21 – Juhendist tulenevad rikkumised ja sanktsioonid  

21.1 Võistlusjuhendite nõuete rikkumised ja nende eest määratavad automaatsed sanktsioonid 
on toodud vastava sarja ja liiga võistlusjuhendis.   

21.2 Tõsise rikkumise korral võib distsiplinaarorgan sanktsioone raskendada ja laiendada teiste 
sarjade mängudele.  

V peatükk – SANKTSIOONIDE MÄÄRAMINE, JÕUSTUMINE JA KEHTIMINE 

Artikkel 22 – Sanktsioonide määramise põhimõtted 

22.1 Distsiplinaarorganid teevad otsuseid, sh määravad sanktsioone käesolevas peatükis 
kirjeldatud korras ning kooskõlas EJL-i distsiplinaarinspektori ja -komisjoni või EJL-i 
apellatsioonikomisjoni reglemendiga. 

22.2 Sanktsiooni määramisel arvestatakse rikkumise iseloomu ja ulatust, kõiki kergendavaid ja 
raskendavaid asjaolusid.  

22.3 Kui rikkumises süüdistatav isik on toime pannud mitu rikkumist, siis on distsiplinaarorganil 
õigus määrata sanktsiooni kõige raskema rikkumise eest ning seda vastavalt suurendada. 

Artikkel 23 – Kergendavad ja raskendavad asjaolud 

23.1 Juhul kui distsiplinaarorgan on seisukohal, et rikkumises süüdistatava isiku poolt esitatud 
informatsioon on aidanud kaasa rikkumise avastamisele ja/või uurimisele, võib sanktsiooni 
vähendada või selle määramisest loobuda.  

23.2 Distsiplinaarorgan võib arvestada raskendava asjaoluna: 
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23.2.1 Rikkumise kordumist. Rikkumise kordumine on sarnase rikkumise 
toimepanemine: 

a) ühe aasta jooksul eelmisest rikkumisest, millega sanktsioneeriti isikut 
ühemängulise mängukeeluga; 

b) kolme aasta jooksul eelmisest rikkumisest, millega sanktsioneeriti isikut 
kahemängulise mängukeeluga; 

c) kümne aasta jooksul eelmisest rikkumisest, mis oli seotud mängu käigu ja/või 
tulemuse fikseerimisega või korruptsiooniga; 

d) viie aasta jooksul eelmisest rikkumisest kõigi teiste rikkumiste korral. 
23.2.2 Korduvat distsiplinaarrikkumist. Korduvaks distsiplinaarrikkumiseks loetakse 

juhtumit, kus distsiplinaarmeetmeid tuleb üksikisiku või klubi vastu uuesti 
tarvitusele võtta viie (5) aasta jooksul esimesest rikkumisest arvates.  

23.2.3 Ebakorrektsust rahatrahvi tasumisel või karistuse eiramist. 
23.3 Distsiplinaarorgan võib arvestada kergendava asjaoluna: 

23.3.1 isiku puhtsüdamlikku kahetsust, mis nähtub tema käitumises ja tegudes; 
23.3.2 ettevaatusabinõude kasutamist rikkumise ennetamiseks ja ärahoidmiseks ning 

kahju vähendamiseks. 

Artikkel 24 – Distsiplinaarmenetluse ulatus mängukohtuniku poolt vastu võetud 
otsustele 

24.1 Mängukohtuniku poolt staadionil vastu võetud otsused on lõplikud ning ei kuulu 
distsiplinaarorgani poolt ülevaatamisele, v.a juhul kui otsus on tehtud vale isiku suhtes. 
Mängukohtuniku poolsel isiku tuvastamisega eksimisel on distsiplinaarorganil õigus 
määrata sanktsioon vaid tegeliku rikkumise toime pannud isiku vastu. 

24.2 Distsiplinaarorganil on õigus sanktsioone määrata ka siis, kui kohtunik rikkumist ei näinud 
ning seetõttu mängijat mängus ei karistanud. 

24.3 Määrust kohaldatakse protesti esitamisel vastavalt VII peatükile.  

Artikkel 25 – Distsiplinaarorgani määratud sanktsioonide jõustumine ja kehtimine 

25.1 Distsiplinaarorgani poolt määratud sanktsioon jõustub teatamise hetkest vastavalt EJL-i  
distsiplinaarinspektori ja – komisjoni reglemendile ning kehtib distsiplinaarorgani poolt 
vastu võetud otsuses ettenähtud ajani. 

25.2 Distsiplinaarorgani poolt klubile ja/või võistkonnale, mängijale, esindajale, ametiisikule või 
liikmele määratud sanktsiooni täitmise eest vastutab klubi.   

25.3 EJL-il on õigus avaldada distsiplinaarorgani otsuseid EJL-i kodulehel.  

OSA 2 –  DISTSIPLINAARORGANID 

VI peatükk – DISTSIPLINAARORGANID JA NENDE PÄDEVUS 

Artikkel 26 – Distsiplinaarorganid 

26.1 Vastavalt EJL põhikirja artiklile 32 on EJL distsiplinaarorganid: 
26.1.1 distsiplinaarinspektor; 
26.1.2 distsiplinaarkomisjon; 
26.1.3 apellatsioonikomisjon. 
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Artikkel 27 – Distsiplinaarorganite määramise kord 

27.1 Distsiplinaarorganite liikmed, sh distsiplinaarinspektori määrab EJL-i juhatus neljaks (4) 
aastaks. 

27.2 Distsiplinaarorganite liikmed ja distsiplinaarinspektor ei või samaaegselt olla ei EJL-i 
juhatuse ega ühegi teise EJL-i juriidilise organi liikmed. 

Artikkel 28 – Distsiplinaarorganite sõltumatus 

28.1 Distsiplinaarorganid ja nende liikmed on oma tegevuses ja otsustes sõltumatud ning 
lähtuvad Määrusest, FIFA, IFAB, UEFA ja EJL dokumentidest ning oma südametunnistusest. 

28.2 Distsiplinaarorgani liige kinnitab oma sõltumatust allkirjastades vastava dokumendi. Liikme 
sõltumatuse kinnitust kontrollitakse muudatuste osas enne igat koosolekut. Liige taandab 
end, kui tema sõltumatus menetletava suhtes satub kahtluse alla või kui tekib huvide 
konflikt. Liikme sõltumatus ei ole tagatud asjas, mis puudutab teda või klubi, kellega tema 
või temale lähedane isik on seotud. 

Artikkel 29 – Distsiplinaarinspektori pädevus 

29.1 Distsiplinaarinspektor vaatab läbi ja määrab sanktsioone distsiplinaarrikkumistele, mille 
eest määratav sanktsioon on hoiatus, noomitus, rahatrahv kuni 199 eurot, mängija või 
ametiisiku eemaldamine mitte enam kui kaheks (2) mänguks. 

29.2 Distsiplinaarinspektoril ja/või tema poolt volitatud isikul on õigus viibida EJL-i poolt 
korraldatavate võistluste ametlikel mängudel ning teha toiminguid distsiplinaarrikkumiste 
ennetamiseks. 

29.3 Distsiplinaarinspektori tööd reguleerib EJL-i distsiplinaarinspektori ja – komisjoni  
reglement. 

Artikkel 30 – Distsiplinaarkomisjoni pädevus 

30.1 Distsiplinaarkomisjon määrab sanktsioone distsiplinaarrikkumiste eest, mis ei kuulu 
distsiplinaarinspektori pädevusse või mille distsiplinaarinspektor edastab otsustamiseks 
Distsiplinaarkomisjonile. 

30.2 Distsiplinaarkomisjon vaatab üle distsiplinaarinspektori poolt tehtud otsuseid.  
30.3 Distsiplinaarkomisjoni tööd ja otsuse langetamise korda reguleerib EJL-i 

distsiplinaarinspektori ja – komisjoni reglement. 

Artikkel 31 – Apellatsioonikomisjoni pädevus 

31.1 Apellatsioonikomisjon vaatab läbi kaebusi EJL-i organite otsuste ja tegevuste suhtes EJL-i 
põhikirja ning EJL-i poolt kehtestatud jalgpallialast tegevust reguleerivate dokumentide, 
samuti nende rahvusvaheliste jalgpalliorganisatsioonide, mille liige on EJL, dokumentide 
rakendamisel. 

31.2 Apellatsioonikomisjoni tööd ja otsuse langetamise korda reguleerib EJL-i 
apellatsioonikomisjoni reglement. 
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OSA 3 – PROTEST JA APELLATSIOON 

VII peatükk - PROTEST  

Artikkel 32 – Protesti esitamise alused 

32.1 Protesti saab esitada:  
32.1.1 mänguõigust mitteomava mängija osalemisel mängus; 
32.1.2 mänguväljaku mängukõlbmatuse korral, ainult juhul kui mänguväljaku 

mängukõlbmatuse ilmnemisel teavitati sellest koheselt kohtunikku; 
32.1.3 kohtuniku ilmse vea korral otsuse tegemisel vale isiku suhtes vastavalt Määruse 

artiklile 24.1; 
32.1.4 kohtuniku-poolsel mängureeglite jämedal rikkumisel, mis olulisel määral mõjutas 

mängu lõpptulemust; 
32.1.5 mõne muu erakordse sündmuse korral, mis olulisel määral mõjutas mängu 

lõpptulemust. 
32.2 Protesti ei saa esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu. 

Artikkel 33 – Protesti esitamine 

33.1 Protesti esitamine tuleb fikseerida mängu protokollis ja hiljemalt 24 tunni jooksul saata 
kirjalikult pikem selgitus distsiplinaarinspektorile. Protesti sisseandja on kohustatud 
protestiga otseselt seotud dokumendid saatma samaks tähtajaks ka vastaspoolele, et 
vastaspool saaks koostada asjasse puutuva omapoolse selgituse. 

33.2 Võistkond peab kohtuniku protesti sisseandmisest teavitama mängu lõppedes, misjärel 
kohtunik märgib 15 minuti jooksul mänguprotokolli märkuste lahtrisse info protesti 
sisseandmise kohta ning protesti sisseandnud võistkonna esindaja kinnitab selle oma 
allkirjaga.  

33.3 Protest, mis ei ole fikseeritud mänguprotokollis või ei ole esitatud õigeaegselt, arutamisele 
ei kuulu. 

Artikkel 34 – Protesti kautsjon 

34.1 Protesti esitamisel tuleb 24 tunni jooksul maksta EJL-i arveldusarvele kautsjon, mille suurus 
on fikseeritud  EJL-i vastavates dokumentides.  

34.2 Protesti rahuldamisel kautsjon tagastatakse. 

Artikkel 35 – Protesti arutamine ja otsus 

35.1 Protesti arutamine toimub EJL-i distsiplinaarinspektori ja – komisjoni reglemendis 
sätestatud protseduurireegleid järgides. 

35.2 Protesti suhtes tehtud otsusele rakendatakse EJL-i distsiplinaarinspektori ja – komisjoni 
reglemendis distsiplinaarorgani otsuse kohta sätestatud. 

VIII peatükk – APELLATSIOON 

Artikkel 36 – Apellatsiooni esitamine 

36.1 Distsiplinaarkomisjoni poolt tehtud otsuse peale, v.a. rahatrahv kuni 499 eurot või 
mängukeeld kuni kaks (2) mängu, on 7 päeva jooksul pärast Distsiplinaarkomisjoni otsuse 
tegemist õigus edasi kaevata EJL-i apellatsioonikomisjonile, kelle poolt langetatud otsus on 
lõplik.  
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36.2 Apellatsioonikomisjon langetab otsused vastavalt apellatsioonikomisjoni reglemendile. 

IX peatükk - MÄÄRUSE JÕUSTUMINE  

Artikkel 37 - Jõustumine 

37.1 Määrus jõustub selle kinnitamisest EJL-i juhatuse poolt. 
37.2 Määruse lisa 1 on muudetud EJL-i juhatuse 16.02.2023 otsusega ning kehtib alates selle 

kinnitamisest. 
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LISA 1: Klubide litsentseerimisega seonduvad sanktsioonid   

1.1 Klubide litsentseerimise korraga osalemiseks Eesti meistrivõistluste Premium, Esi- ja naiste 
Meistriliigas ning Klubide litsentseerimise korraga osalemiseks UEFA meeste ja naiste 
klubivõistlustel nõutud B-astme kriteeriumi mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel on 
distsiplinaarorganil õigus klubi sanktsioneerida: 
1.1.1 Sportlike kriteeriumite mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel: 

i) hoiatus;  
ii) rahatrahv kuni 10 000€ (kümme tuhat eurot); 
iii) EJL-i arengutoetus(t)e maksmise peatamine või lõpetamine; 
iv) kuni 5 punkti mahaarvamine käimasolevalt ja/ või tulevikus toimuva võistluse 

turniiritabelist;  
v) kuni 2 registreerimisperioodi pikkune keeld registreerida uusi mängijaid; 
vi) kuni kahe registreerimisperioodi pikkune keeld registreerida teistest 

jalgpalliliitudest tulevaid mängijaid (transferi keeld); 
vii) kuni ühe ülesandmise perioodi pikkune keeld või piirang anda võistlustele üles uusi 

mängijaid. 
 

1.1.2 FSR ehk jalgpalli sotsiaalse vastutuse kriteeriumite mittetäitmisel või mittekohasel 
täitmisel: 
i) hoiatus; 
ii) rahatrahv kuni 5 000€ (viis tuhat eurot). 

 
1.1.3 Infrastruktuuri kriteeriumite mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel: 

i) hoiatus; 
ii) rahatrahv kuni 5 000€ (viis tuhat eurot). 

 
1.1.4 Personali- ja administratiivkriteeriumite mittetäitmisel: 

i) hoiatus: 
ii) rahatrahv kuni 10 000€ (kümme tuhat eurot); 
iii) EJL-i arengutoetus(t)e maksmise peatamine või lõpetamine; 
iv) kuni 5 punkti mahaarvamine käimasolevalt ja/ või tulevikus toimuva võistluse 

turniiritabelist;  
1.2 Muude klubide litsentseerimisega seotud klubide rikkumiste korral on Distsiplinaarorganil õigus 

klubi sanktsioneerida:  
1.2.1 klubide litsentseerimise dokumentide mittetähtaegsel esitamisel:  

i) hoiatus;  
ii) rahatrahv kuni 5 000€ (viis tuhat eurot);  
iii) EJL-i arengutoetus(t)e maksmise peatamine või lõpetamine; 
iv) punktide mahaarvamine turniiritabelist kuni 6 punkti. 

 
1.2.2 klubide litsentseerimisega seotud dokumentide esitamata jätmisel ja/ või ebakorrektsete, 

võltsitud ja/või ebapiisavate dokumentide teadlik esitamine: 
i) hoiatus; 
ii) rahatrahv kuni 10 000€ (kümme tuhat eurot); 
iii) punktide mahaarvamine turniiritabelist kuni 10 punkti; 
iv) litsentsi tühistamine. 

 
1.3 Klubide litsentseerimisega seotud üksisikute rikkumiste korral on Distsiplinaarorganil õigus isikut 

sanktsioneerida:  
1.3.1 teadlikult valeinfo ja/või -dokumentide esitamine  

i) hoiatus;  
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ii) rahatrahv kuni 1 000€ (üks tuhat eurot); 
iii) keeld tegutseda ametiisikuna jalpallialal kuni kaks (2) aastat. 

 


