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ESTWF on liige mitmes Eesti ja rahvusvahelises organisatsioonis: Eesti 

Olümpiakomitee, Euroopa Wushu-Kungfu Föderatsioon (EWUF), 

Rahvusvaheline Wushu Föderatsioon (IWUF). ESTWF koondab 

aktiivseid Hiina võitlusviisidega ja terviseliikumistega tegelevaid Eesti 

spordiorganisatsioone. ESTWF korraldab Eesti sportlaste osalemist 

siseriiklikel ning rahvusvahelistel võistlustel, korraldab treenerite ning 

kohtunike koolitust ning atesteerimist.   

Treenerite, kohtunike ning sportlaste eduka tegevuse aluseks on  Hea 

Tava, milles lähtutakse rahvusvaheliste juhtorganisatsioonide poolt 

väljakujundatud üldtuntud põhimõtetest: 

1. ESTWF respekteerib EWUF otsuseid, reegleid, eeskirju ja 

protseduure, mille aluseks on EWUF Konstitutsioon ja Eetika 

Koodeks. 

2. Võistluste korraldamisel ning osalemisel tagatakse, et Eesti 

sportlaste ja kohtunike tegevus ei ole vastuolus EWUF ja IWUF 

huvide ja eesmärkidega. 

3. Sportlaste ja kohtunike atesteerimisel lähtutakse EWUF ja IWUF 

tasemesüsteemide protseduuridest. 

4. EWUF Eetika Koodeksi (EWUF Code of Ethics) kohaselt: 

4.1. respekteeritakse võistlusreegleid kõigis üksikasjades; 

4.2. tagatakse õiglane ja asjatundlik kohtunike töö; 

4.3. respekteeritakse reegleid, mis puudutavad huvide konfliktide 

menetlemist; 

4.4. vaieldamatuks põhinõudeks on igaühe väärikuse kaitsmine; 

4.5. välistatakse diskrimineerimist rassi, etnilise päritolu, soo, 

usutunnistuse, filossoofilise või poliitilise seisukoha, 

perekonnaseisu või muude põhjuste alusel; 

4.6. igasugused võistlustel osalejate ahistamise vormid, olgu 

need füüsilised, ametialased või seksuaalsed, on keelatud; 

4.7. sportlaste, treenerite, võistkondade esindajate ja kohtunike 

tegevuses järgitakse Õiglase Mängu Põhimõtet. Spordiala 

eetikaga on vastuolus igasugused mittesportliku käitumise 

võtted. Kahtlusi ebaausa käitumise kohta ei avalikustata ilma 

täiendava põhjaliku uurimiseta. 

4.8. Tagatakse sporditegevusega seonduva füüsilise ning vaimse 

tasakaalu meetmed, ohutus, heaolu ja meditsiiniabi. 

 



5. Lähtutakse Anti-Dopingu Koodeksi nõuetest: 

5.1. rangelt keelatakse ja kontrollitakse keelatud ainete 

kasutamist ja järgitakse Anti-Dopingu Koodeksi 

rahvusvahelisi standardeid; 

5.2. jälgitakse ja selgitatakse dopingukoodeksi sätteid ning 

tehakse koostööd rahvusliku anti-dopingu organisatsiooniga. 

6. Lähtutakse Olümpia Hartast, mis sätestab Olümpialiikumise 

üldtunnustatud printsiipe: 

6.1. mistahes diskrimineerimine riigi või isiku suhtes rassi, 

usutunnistuse, poliitika, soo, või muul viisil on vastuolus 

olümpialiikumisega; 

6.2. julgustatakse ja toetatakse naiste spordiliikumist ja 

initsiatiivi kõigil tasanditel ja struktuurides meeste ja naiste 

võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamiseks; 

6.3. toetatakse ja julgustatakse sportlasi arstiabi ja tervisega 

seotud meetmete kasutamiseks; 

6.4. toetatakse ja propageeritakse sportlikku elustiili. 

7. Sportlaste tõotus on EWUF ja IWUF võistluste eeskirjade 

kohustuslik osa: 

7.1. sportlased kohustuvad järgida Õiglase Mängu Põhimõtet. 

8. ESTWF meetmed võistlustulemustega manipuleerimise 

ennetamiseks:  

8.1. ametlike võistluste läbiviimiseks võistluste haldustarkvara 

www.competitionbook.com , kuhu on sisse ehitatud 

kohtunike töö kontrollimeetmed. Antud kontrollimeetmed 

vähendavad kohtunike poolse võistlustulemustega 

manipuleerimise võimalusi andes hindamis protsessi käigus 

võistluste peakohtunikule ja organiseeriatele märku 

hindamise anomaaliatest; 

8.2. parimate kohtunike esiletoomine ja nende erapooletu töö 

tunnustamine; 

8.3. sportlaste edetabelite koostamisel arvestatakse ainult 

ametlike võistluste tulemusi – võistlused mida korraldavad 

IWUF, EWUF ja nende liikmed e tunnustatud 

organisatsioonid kelle kvaliteet ja taust on kontrollitavad 

ning kes tunnustavad eelpool kirjeldatud reegleid, 

standardeid, koodekseid.  
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