
PÄRNUMAA  SPORDILIIDU AASTA TEGIJATE  VALIMISE JUHEND 

Üldosa 
Käesolev juhend kehtestab  Pärnumaa Spordiliidu poolt maakonna Aasta  tegijate 
valimise korra. 
 
Aasta tegijate auhindade väljastamise eesmärgiks on väärtustada ja  tunnustada 
parimaid sportlasi ,treenereid,võistkondi,tegijaid 
 
I  Valimiste kord 
 
1. Aasta sportlase, treeneri, võistkonna ja tegijate valimised korraldab  Pärnumaa 

Spordiliit koostöös Pärnu maavalitsuse juures tegutseva spordinõukoguga. 
 
2. Pärnu maakonnas valitakse kalendriaasta (november) võistlustulemuste põhjal 

aasta tegijad järgmistes kategooriates: 
 

2.1  aasta naissportlane  N 21 ja vanemad 
      2.2  aasta meessportlane M 21 ja vanemad 

2.3  aasta juuniorsportlane     20-19aastased 
2.4  aasta noorsportlane, neiu 18-17 ja nooremad 
2.5  aasta noorsportlane, noormees 18-17 ja nooremad) 
2.6  aasta seeniorsportlane NV ja MV 35 ja vanemad 
2.7  aasta tehnikasportlane 
2.8  aasta invasportlane 
2.9  aasta võistkond 
2.10 aasta pallimänguvõistkond 
2.11 aasta noortevõistkond  
2.12.aasta treener 
2.13 aasta noortetreener 
 

 2.14  aasta üllataja 
    
Juriidiline isik-klubi,selts,kes on registreeritud ja tegutseb Pärnumaal. 
Valimisel arvestatakse: 

 Uute sportimistingimuste loomist; 
 spordimeisterlikkust 
 ürituste korraldust 

 
2.15  aasta edendaja/sporditoetaja  
 
Omavalitsus, ettevõte või üksikisik, kes on aasta jooksul toetanud sportlasi või 
spordiorganisatsioone ja/või algatanud uusi spordiprojekte. 
 
 
Maakonna aasta tegijate konkursile saab esitada sportlasi,treenereid,võistkondi ,kes on 
saavutanud väljaselgitamise aastal edu rahvusvahelises või riigisiseses konkurentsis 
(OM, MM või selle etapid, MK või selle etapid, EM, EK, Põhjamaade MV, Läänemere 



mängud, Eesti MV, Eesti KV) ning kellel on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest 
tingimustest: 

 
3.1 kandidaat elab või õpib Pärnu maakonnas; 
 
3.2 kandidaat on Pärnu maakonna spordiklubi liige; 
 
3.3 kandidaat on maakonnast võrsunud,aga õpib mujal või teenib aega kaitseväes 
 
3.4 kandidaat on maakonnast võrsunud ja esindanud väljaselgitamise aastal Pärnu 
maakonna spordiklubi või Pärnu maakonda. 
 
 
4. Treenerite valimisel lähevad arvesse kandidaadid, kes on silma paistnud Eesti 

ja maakonna spordi arendamisel ning kelle õpilased /sportlased on esinenud 
tulemuslikult. 
 

5. Pärnu maakonna aasta parimaid sportlasi,treenereid,võistkondi,tegijaid valivad: 
 

       5.1 Pärnumaa Omavalitsuste Liit 
       5.3 Pärnumaa Spordiliidu juhatus 
         
 

6. Valimine toimub detsembrikuus. Tulemused teatatakse avalikkusele peale 
valimisi kodulehe kaudu ja pressiteates.Spordiaasta galal TÄHESÄRA 
autasustatakse kõikide kategooriate parimaid. 

 
II  Tingimused 
 
1.Aasta tegijate konkursile on õigus esitada kandidaate omavalitsustel, spordiklubidel, 
spordiliitudel  –ühendustel ning eraisikutel, kes esitavad igas kategoorias kuni 3 
kandidaati. 
2. Iga kandideerija kohta esitatakse mitte rohkem kui  viis parimat tulemust,mis 
saavutatud väljaselgitamise aastal. 
3.Lõplikule hääletusele esitatakse igas kategoorias kuni 10 kandidaati, kelle valib välja   
Pärnumaa Omavalitsuste Liit koos spordiliidu juhatusega 
 
4.Kandidaat esitatakse väljakuulutatud tähtajaks e-posti teel. 
  (täita tabel LISA1). 
 
5.Aasta sportlase valimisel läheb arvesse kandidaadi: 
 
5.1 ametlikel tiitlivõistlustel saavutatud koht; 
5.2 koht Eesti jooksva aasta edetabelis; 
5.3 kuuluvus rahvuskoondisesse.  
     Palun täita tabel LISA 1 
 
6.Üks sportlane võib osaleda mitmes kategoorias 
7.Kui mõnes kategoorias ei esitata väärilist kandidaati, siis jääb valimiste aastal antud 
kategooria välja andmata. 



 
III  Aasta tegijate väljaselgitamise punktisüsteem 
 
3.1 Arvamustabelisse märgitakse paremusjärjestuses KOLM kandidaati igas 
kategoorias.Esikoht annab 3punkti,teine 2,kolmas 1 punkti.Kõige rohkem punkte 
kogunu tunnistatakse aasta sportlaseks/treeneriks/võistkonnaks/tegijaks. Punktide 
võrdsuse korral saab otsustavaks see,kellel on enam paremaid kohapunkte. 
 
IV Tulemuste esitamine 
 
1.Kõik , kelledel on õigus tulemusi esitada, saavad neid  parimate tegijate 
selgitamiseks saata Pärnumaa Spordiliidu mailile info@psl.ee 
 
 


