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PÄRNUMAA  SPORDILIIDU AASTA TEGIJATE  VALIMISE KORD 

Üldosa 

Käesolev reglement kehtestab igal aastal Pärnumaa Spordiliidu poolt maakonna Aasta  

tegijate valimise korra. 

Aasta tegijate auhindade väljastamise eesmärgiks on väärtustada ja  tunnustada parimaid 

sportlasi, treenereid, võistkondi ja tegijaid. 

Valimiste kord 

1. Aasta sportlase, treeneri, võistkonna ja tegijate valimised korraldab Pärnumaa 

Spordiliit koostöös Pärnu Maavalitsuse juures tegutseva spordinõukoguga. 

2. Pärnu maakonnas valitakse kalendriaasta võistlustulemuste põhjal aasta tegijad 

järgmistes kategooriates: 

 

2.1 Aasta naissportlane (23 aastat ja vanemad) 

2.2 Aasta meessportlane (23 aastat ja vanemad) 

2.3 Aasta juuniorsportlane (vanuses 19-22 aastat) 

2.4 Aasta noorsportlane, neiu (18 aastat ja nooremad) 

2.5 Aasta noorsportlane, noormees (18 aastat ja nooremad) 

2.6 Aasta spordiveteran, naine (35 aastat ja vanemad) 

Aasta spordiveteran, mees (40 aastat ja vanemad) 

2.7 Aasta tehnikasportlane 

2.8 Aasta invasportlane 

2.9 Aasta võistkond   

2.10 Aasta pallimänguvõistkond 

2.11 Aasta treener   

2.12 Aasta noortetreener 

 

3. Spordiedendajate ja taustajõudude (va treenerid ja sportlased) panuse hindamiseks 

kuulutatakse välja Aasta üllataja ja Aasta edendaja/sporditoetaja valimine. Need on 

era- või juriidilised isikud, kes on aidanud luua sportimistingimusi, kutsunud ellu uusi 

algatusi või panustanud valdkonna arengutesse muul moel. 



3.1. aasta  üllataja 

3.2 aasta edendaja/sporditoetaja  

4. Maakonna aasta tegijate konkursile saab esitada punktides 2.1. – 2.8. Pärnumaa 

spordiklubide liikmeid , kes on saavutanud väljaselgitamise aastal edu rahvusvahelises 

või riigisiseses konkurentsis (OM, MM, MK, EM,  Põhjamaade MV, Läänemere 

mängud, Eesti MV, Eesti KV). 

 Esitamise tingimused  parima treeneri väljaselgitamiseks: 

4.1 Treeneri õpilane või õpilased on saavutanud häid sportlikke tulemusi ametlikel 

tiitlivõistlustel  või rahvusvahelistel võistlustel; 

4.2 Treener tegutseb aktiivselt Pärnu maakonnas ning treeneri edukad õpilased on 

väljaselgitamise aastal esindanud ainult Pärnumal registreeritud spordiorganisatsiooni. 

Esitamise tingimused parimate võistkondade väljaselgitamiseks: 

4.3 Arvestatakse saavutatud sportlikke tulemusi; 

4.4 Spordiala kandepinda ning konkurentsi tihedust; 

4.5 Kandideeriva võistkonna enamus liikmetest on Pärnumaal registreeritud 

spordiorganisatsiooni liikmed. 

5. Punktides 3.1. ja 3.2. kandidaatidele eritingimusi ei esitata. Oluline on, et tänu 

isikutele või isikute kollektiivi tegutsemisele edenes Pärnumaa sport väljaselgitamise 

aastal. 

6. Kui mõnes kategoorias ei esitata väärilist kandidaati, siis jääb valimise aastal antud 

kategooria välja andmata. 

7. Kandidaatide esitajateks on Pärnumaa spordiorganisatsioonid väljakuulutatud 

tähtajaks Pärnumaa Spordiliidu e-posti aadressile info@psl.ee koos vajaminevate 

lisadega. 

8. Kõikidel valijatel on õigus esitada lisakandidaate valimiskoosolekul ning teha muid 

olulisi ettepanekuid.  

9. Aasta tegijate väljaselgitamise punktisüsteem: 

Arvamustabelisse märgitakse paremusjärjestuses kolm kandidaati igas kategoorias. 

Esikoht annab 3, teine koht 2 ja kolmas koht 1 punkti. Rohkem punkte kogunu 

tunnistatakse aasta sportlaseks/treeneriks/võistkonnaks/tegijaks. Punktide võrdsuse 

korral saab otsustavaks see, kellel on enam paremaid kohapunkte. 

 

Taimo Tammeleht 

Pärnumaa Spordiliidu esimees 


