
SAARE MAAKONNA AASTA SPORTLASTE VALIMISE JUHEND 

 

Käesolev juhend kehtestab Saaremaa Spordiliidu poolt välja antavate maakonna aasta 

spordivaldkonna parimate valimise korra. 

 

I Valimiste kord 

1.Aasta sportlaste, treeneri ja võistkonna valimised korraldab Saaremaa Spordiliit koostöös 

Saare Maavalitsuse juures tegutseva spordinõukoguga.  

2.Saare maakonnas valitakse kalendriaasta võistlustulemuste põhjal aasta tegijad järgmistes 

kategooriates: 

2.1.aasta naissportlane 

2.2.aasta meessportlane 

2.3.aasta noorsportlane (neiu kuni 18.a., väljaselgitamise aastal täitub 18 eluaastat) 

2.4.aasta noorsportlane (neiu kuni 18.a., väljaselgitamise aastal täitub 18 eluaastat)  

2.5.aasta seeniorsportlane (naine) 

2.6.aasta seeniorsportlane (mees) 

2.7.aasta treener 

2.8.aasta võistkond  

 

3.Maakonna aasta tegijate konkursile saab esitada sportlasi, treenereid ja võistkondi, kes on 

saavutanud väljaselgitamise aastal edu rahvusvahelises või riigisiseses konkurentsis ning 

kellel on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest kriteeriumitest: 

 

3.1.kandidaat elab või õpib Saare maakonnas; 

3.2.kandidaat on Saare maakonna spordiklubi liige; 

3.3.kandidaat on maakonnast võrsunud, aga õpib mujal või teenib aega (kuni viis aastat 

pärast maakonnast mujale kolimist); 

3.4.kandidaat on maakonnast võrsunud ja on esindanud väljaselgitamise aastal Saare 

maakonna spordiklubi või Saare maakonda. 

 

4. Saare maakonna aasta parimaid sportlasi, treenereid ja võistkondi valivad:  

4.1.Saare Maavalitsuse spordinõukogu, Saaremaa Spordiliidu juhatuse liikmed ja 

maavanem; 

4.2.Saare maakonna spordiklubid ja omavalitsuste spordijuhid; 

4.3.internetihääletusel kõik huvilised. 

 

5.Valimine toimub detsembrikuus. Tulemused teatatakse avalikkusele spordiaasta lõpupeol, 

kus autasustatakse ja premeeritakse kõikide kategooriate parimaid. 

 

 

 

 

 



II Tingimused 

 

1.Kandidaatide esitamise õigus on maakonna spordiklubidel, eraisikutel, Spordiliidu juhatuse 

ja spordinõukogu liikmetel, kes esitavad spordiliidule igas kategoorias kuni 3 kandidaati. 

 

2.Iga kandideerija kohta esitatakse mitte rohkem kui viis parimat tulemust, mis saavutatud 

parimate väljaselgitamise aastal. 

 

3.Lõplikule hääletusele esitatakse igas kategoorias 10 kandidaati, kelle valib välja Saaremaa 

Spordiliidu juhatus esitatud kandidaatide sportlike tulemuste põhjal. 

 

4.Aasta sportlaste valimisel läheb arvesse kandidaadi: 

4.1.ametlikel tiitlivõistlustel saavutatud koht ja tulemus; 

4.2.koht Eesti jooksvas edetabelis; 

4.3.kuuluvus rahvuskoondisesse.  

 

5.Üks sportlane võib osaleda mitmes kategoorias. 

 

III Aasta sportlaste väljaselgitamise punktisüsteem 

 

1.Aasta sportlaste, treeneri ja võistkonna valimine toimub kolme erineva küsitlusringi 

tulemuste summeerimisel. 

  

1.1.I küsitlusring – spordihuvilised. 

Kõik soovijad saavad oma arvamust avaldada Spordiliidu kodulehe (www.saaresport.ee) 

vahendusel. Info ja teavitust tehakse ajalehtedes, Facebookis ja meililistides. 

1.2.II küsitlusring – spordiklubid ja omavalitsuste sporditöötajad. 

Saare maakonna spordiklubid avaldavad arvamust Spordiliidu poolt ette antud konkreetsel 

vormil e- posti teel. 

1.3.III küsitlusring – spordinõukogu, spordiliidu juhatus ja maavanem. 

Küsitlus toimub Spordiliidu poolt ette antud konkreetsel vormil e-posti teel 

2. Kõigis kolmes erinevas küsitlusringis summeeritakse tulemused nii, et parim saab 10 

punkti, järgmine 9 punkti, 8 punkti, 7 punkti, jne., kuni 1 punktini. Kolme küsitlusringi 

tulemused liidetakse, et välja selgitada aasta parimad. 

3. Võrdsete lõplike punktide korral otsustab koha kolmanda küsitlusringi poolt antud paremus 
või kõrgem koht nende pingereas. 
 

 

 

Kinnitatud Saaremaa Spordiliidu juhatuse poolt 15.10.2015.a. 

 


