
SAARDE VALLA 2015. AASTA SPORDITEGIJATE VALIMISE KORD 

Üldosa 
Käesolev reglement kehtestab kehakultuurlaste Aasta tegijate valimise korra.
Aasta  tegijate  auhindade  väljastamise  eesmärgiks  on  väärtustada  ja  tunnustada
parimaid sportlasi ja sporditöötajaid ning –toetajaid. 

I Valimiste kord 

1.  Aasta  sportlaste,  sporditöötajate  ning  -toetajate  valimised  korraldab  Saarde
Vallavalitsus koostöös valla spordiklubidega. 

2.  Kalendriaasta  võistlustulemuste  põhjal  valitakse  aasta  tegijad  järgmistes
kategooriates: 

— aasta naissportlane (sünd. 1996 ja varem);
— aasta meessportlane (sünd. 1996 ja varem);
— noorsportlane, neiu (sünd. 1997 ja hiljem);
— noorsportlane, noormees (sünd. 1997 ja hiljem);
— spordiveteran, naine (sünd 1975 ja varem);
— spordiveteran, mees (sünd 1975 ja varem);
— aasta edendaja/sporditoetaja (sponsor);
— aasta üllataja / sporditöötaja, juhendaja, korraldaja, treener;
— valla õnnestunuim spordisündmus;
— aasta spordivõistkond;

3.  Spordiedendajate  ja  taustajõudude  panuse  hindamisel  kuulutame  välja  Aasta
üllataja ja  Aasta  edendaja/sporditoetaja valimise.  Need  on  era-  või  juriidilised
isikud,  kes  on  aidanud  luua  sportimistingimusi,  kutsunud  ellu  uusi  algatusi  või
panustanud muul moel valdkonna arengusse.

4. Aasta tegijate konkursile saab esitada sportlasi, 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  piirkondlikud  võistlused)  ning  kellel  on  täidetud  vähemalt  üks
alljärgnevatest tingimustest:

4.1 kandidaat elab või õpib Saarde vallas; 
4.2 kandidaat on Saarde valla spordiklubi liige; 
4.3 kandidaat on esindanud väljaselgitamise aastal mõnda valla spordiklubi või
Saarde valda. 

5. Saarde valla aasta parimaid sportlasi ja tegijaid/toetajaid valivad: 

5.1 rahvahääletus www.sksaarde.ee; 
5.2 valla sporditöö eest vastutav isik – Toivo Tallo; 
5.3 valla spordiklubide ja spordialade esindajad (Väino Lentsment, Viire Talts,
Eiki Lehemets, Margit Schmidt,  Ville Vinkel, Risto Lass, Matis Song, Nils
Grün, Kristjan Pahk, KiNG). 

Kõigil  on  igas  kategoorias  üks  hääl.  Väljaarvatud  rahvahääletusel,  kus  pingereas
esimene saab 3, teine 2 ja kolmas 1 hääle. Rahvahääletus lõpeb 31.01.2016.

6.  Tulemused  avalikustatakse  23.veebruaril  2016  Saarde  kultuuri-  ja  –spordirahva
tänupäeval. Seejärel www.sksaarde.ee ja valla ajalehes. 

http://www.sksaarde.ee/
http://www.sksaarde.ee/

