OLÜMPIALIIKUMINE TÄNA
Täna on maailm hoopis midagi muud, kui see oli Pierre de Coubertini aegadel.
Muutunud on ka olümpialiikumine. Leidub neid, kelle arvates polegi
olümpiaideedel tänapäeva ühiskonnas enam ellujäämisvõimalust. Loodetavasti
seesugused pessimistid siiski eksivad, ehkki olümpialiikumist saadab tõepoolest
mitu arutlemist ja lahendust leidmist väärt probleemipundart.

Pierre de Coubertini visandatud olümpialiikumise
põhialused leiab iga huviline olümpiahartast, mis on
tõlgitud ka eesti keelde

Esimene rahvusvahelise haardega olümpiasponsor oli „Coca-Cola”.
Suurettevõte alustas olümpiamängude toetamist alates
Amsterdami mängudest (1928)

Eesti maratonijooksja Elmar Reiman demonstreeris
1912. aasta Stockholmi olümpiamängudel elutervet
suhtumist sporti. Olles küll veendunud, et ta jooksupäeval valitsenud palavas ilmas heaks tulemuseks
võimeline pole, sörkis ta raja ometi lõpuni, aeg-ajalt
peatudes, publikuga vesteldes ja katkestanud abivajajaid
aidates. Distantsi lõpetas mees alles siis, kui finiš juba
suletud oli ja nii ta ametlikku protokolli ei mahtunud.
Eluterve ja vahva käitumise eest pälvis Reiman aga
hõbepokaali Rootsi huumorilehelt “Söndags Nisse”.
Leht pani välja auhinna jooksjale, „kes teab, et jääb
viimaseks, kuid lõpetab ometi distantsi.”

Sport ja poliitika. Sport (eelkõige tippsport) on võimsaks relvaks suurte
inimhulkade huvide kujundamisel ja mõjutamisel. Seda on mõistnud ka erinevate
poliitiliste ideede propageerijad, muuhulgas erinevad äärmusrühmitused. Nii on
kõik suured spordivõistlused täna pidevalt poliitilise maiguga rünnakute
võimalikuks sihtmärgiks ja seetõttu saadetud kõrgendatud turvanõuetest.
Niisugustel turvanõuetel on head ajaloolised põhjendused. Mäletatakse ju veel
hästi 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel toimunud tragöödiat, mil
Palestiina terroristid öösel olümpiakülla tungisid ja osa Iisraeli sportlasi pantvangi
võtsid. Nad nõudsid suure hulga varem arreteeritud palestiinlaste vabastamist,
kuid nende nõudmisi ei täidetud. Lugu lõppes traagilise tulevahetusega, mille
käigus tapeti kõik terroristid, kuid hukkusid ka kõik pantvangid. Tookord
olümpiamängud hetkeks peatati, kuid jätkusid õnneks taas.
Lisaks on olümpialiikumist saatnud mitmed poliitilised boikotid, kus osa riike on
olümpial osalemisest loobunud, sest nende poliitilisi nõudmisi pole eelnevalt
täidetud. Boikotte on toimunud mitmeid, kuid suurimad neist tabasid 1976. aasta
Montreali mänge (Aafrika riikide boikott), 1980. aasta Moskva mänge (USA
juhitud boikott) ja 1984. aasta Los Angelese mänge (NSV Liidu juhitud boikott).

Palestiina terrorist Müncheni olümpiakülas (1972)
1936. aasta Berliini olümpiamängudel valitses Hitleri propaganda vaim. Tema
lemmik, Saksa kaugushüppaja Lutz Long ei läinud Hitleri kampaaniaga aga
kaasa ja tunnustas oma suurt konkurenti Jesse Owensit (USA), kes Longi ausas
võitluses võitis. Long ja Owens said sõpradeks, pakkudes maailmale suurepärase
näite ausa mängu võimalikkusest spordis

Ei vägivallale spordis! Skulptuur Lausanne’i
olümpiamuuseumi õuel (autor Carl-Fredrik Reuterswärd)

Sport ja raha. Tippsport ja raha on lahutamatult seotud. Tippsport on
muutunud masside meelelahutuseks, pakkudes teenimisvõimalust nii tegijatele kui
ka korraldajatele. Paljud näevad selles ohtu spordi põhiväärtustele, vabale vaimule
ja sportimisest rõõmu tundmisele.
Olümpialiikumises tõusetus rahateema eriti aktuaalseks 1980. aastatel. Neil
aegadel Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendiks olnud Juan Antonio
Samaranchi eestvõttel käivitati kommertsprogrammid, mis osutusid äärmiselt
edukaks. ROK suutis olümpialiikumisse palju raha tuua. Ühest küljest päästeti
organisatsioon kriisist, teisalt aga jõuti olukorda, kus paljusid asju tehakse ainult
raha survel. Siin ongi ülalmainitud mure juured – spordi põhiväärtused võivad olla
ohus. Samaranch ise on siiski olnud teist meelt, olles öelnud: “Me vajame raha,
aga ei tohi lasta sel olümpialiikumist dirigeerida.”

Kooliolümpiamänge suures spordis valitsevad
probleemid ei ohusta. Siin tuntakse sportimisest rõõmu
ja nauditakse olümpiatunnet

Dopinguteema on lähedalt puudutanud ka Eesti sportlasi.
Meenutagem kasvõi 2004. aasta Ateena olümpiamängude
kettaheitevõistlust, kus esialgu võitjaks tulnud ungarlane
Robert Fazekas dopingukontrollis valemängurina paljastati.
Nii tõusiski medalivõitjate sekka esialgu 4. kohale jäänud
eestlane Aleksander Tammert

Doping. Nüüdisaegse spordi üheks suurimaks mureks on dopingutarvitamine.
Dopinguks nimetatakse sportlastele keelatud aineid. Sellise keelamise põhjuseks on
asjaolu, et nende ainete tarvitamine läheb vastuollu ausa mängu põhimõtetega,
andes tarvitajale eelise mittetarvitaja ees. Lisaks on (või võivad olla) mitmed
tarvitatavad ained tervisele kahjulikud. Dopingut tarvitanud sportlaste
surmajuhtumeid on teada mitmeid, ka olümpiamängudelt. Täna toimub aktiivne
dopinguvastane võitlus, mida juhib WADA (World Anti-Doping Agency, eesti
keeles Ülemaailmne Antidopingu Agentuur). Saavutatud tulemused on paremad
kui kunagi varem.

Kooliolümpiamängudel selgitatakse võitjad ainult ausas võistluses

Noor spordimees annab rajal endast parima.
Kas seda teed ka sina?

Lausanne’i olümpiamuuseumi esisel põlev olümpiatuli sisendab
usku olümpialiikumise tulevikku
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