
EESTI CURLINGU LIIT 

Ausa Mängu põhimõtted 

Curling on mäng mis põhineb oskustel ja traditsioonidel. Hästi õnnestunud vise on kõigile 

meeltmööda, kuid vaid traditsioone järgides on võimalik mängu mängida selle kõige õigemas võtmes. 

Curlerid mängivad, et võita, kuid tõeline mängija ei kasuta kunagi vastaste suhtes ebaausaid võtteid. 

Tõeline mängija ei ürita kunagi segada oma vastast, ei takista vastasel tegemast tema parimat 

sooritust ja pigem kaotaks ausa mängu, kui võidaks ebaausalt. 

Curler ei murra kunagi teadlikult mängureegleid ega eira mängu traditsioone. Oma eksimusest aru 

saades on mängija esimene, kes teavitab vastast ja kohtunikke enda ebaõigest käitumisest. 

Kuigi mängu peamine eesmärk on selgitada välja osavaimad mängijad on curlingu hea tava enda 

vastaste austamine, spordimehelik käitumine ja enese väärikas ülalpidamine igal hetkel. 

Curlingu Ausa Mängu põhimõtted on curlingu reeglite tõlgendamise aluseks. Reeglid on austamiseks 

nii väljakul, kui ka väljaspool ning käivad ausa mängu põhimõtetega käsikäes igal hetkel. 

Kui mängija soovib osaleda Eesti Curlingu Liidu võistlustel, kohustuvad kõik selle võistkonnaga seotud 

isikud: 

1) Pidama kinni Ausa Mängu põhimõtetest ja lähtuma aususe, sportlikkuse ja lojaalsuse 

põhimõtetest. 

2) Vältima käitumist, mis võib kahjustada curlingu, kui spordiala mainet või ECLi võistluste 

läbipaistvust. Käituma peab viisil, mis ei jäta kolmandale isikule tõlgendusruumi mängijate ja 

võistluse väärikuse kohta. 

ECLi võistlustega seotud isikutel on keelatud: 

- Mistahes seotus altkäemaksude ja/või korruptsiooniga curlinguvõistlustega seotud 

küsimustes. 

- Sportlastele või klubidele teadaoleva informatsiooni, mis pole mõeldud avalikuks 

kasutamiseks, kuritarvitamine võrdluses ausa mängu põhimõtetega 

- Mistahes mängu kägu eelnev mõjutamine või katse mängu käiku mõjutada. Seejuures ei ole 

oluline, kas olukorrast saab mingi osapool materiaalset kasu. 

- Isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või 

sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles osaleb 

Sportlane või Klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik või võistkond 

(kihlveopettus). Sportlase või Klubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate ECLi 

ametlike võistluste peale on keelatud. 

- Sportlasele või Klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata 

kasutamine või meediasse edastamine. 

- Võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine. 

- Mistahes vägivaldne käitumine võistlustel. 

- Dopingu kasutamine või selle kasutamise katse. Samuti sportlasele dopingu andmine või 

sportlase üles kutsumine dopingu tarvitamisele. Ausa Mängu põhimõtetega on vastuolus ka 

teiste sportlaste dopingu tarvitamise teadlik varjamine. 

 

Kinnitatud Eesti Curlingu Liidu juhatuse poolt. 


