SAARDE VALLA 2018. AASTA SPORDITEGIJATE VALIMISE KORD
Käesolev reglement kehtestab Aasta sporditegijate valimise korra.
Aasta tegijate auhindade väljastamise eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada
parimaid sportlasi ja sporditöötajaid ning –toetajaid.
1. Aasta sportlaste, sporditöötajate ning -toetajate valimised korraldab Saarde
Vallavalitsus koostöös valla spordi eestvedajatega.
2. Võistlustulemuste põhjal valitakse Aasta tegijad järgmistes kategooriates:
— aasta naissportlane (sünd. 1999 ja varem);
— aasta meessportlane (sünd. 1999 ja varem);
— noorsportlane, neiu (sünd. 2000 ja hiljem);
— noorsportlane, noormees (sünd. 2000 ja hiljem);
— spordiveteran, naine (sünd 1978 ja varem);
— spordiveteran, mees (sünd 1978 ja varem);
— aasta edendaja/sporditoetaja (sponsor);*
— aasta sporditöötaja, juhendaja, korraldaja, treener;*
— valla õnnestunuim spordisündmus;
— aasta spordivõistkond;
* Spordiedendajate ja taustajõudude panuse hindamisel kuulutame välja Aasta
sporditöötaja 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.
3. Kandidaatide esitamine toimub 2018. aasta 31. detsembrini. Seejärel seatakse
kandidaadid 10 tööpäeva jooksul rahvahääletuseks spordihoone kodulehele.
Kandidaadi esitaja kohustus on kandidatuur ja esitatavad andmed kooskõlastada
kandidaadiga. Kandidaate pärast hääletuse algust juurde lisada ei saa.
4. Aasta tegijate konkursile saab esitada sportlasi, kes on saavutanud väljaselgitamise
aastal edu rahvusvahelises või riigisiseses konkurentsis ning kellel on täidetud
vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:
4.1 kandidaat elab, töötab või õpib Saarde vallas;
4.2 kandidaat on mõne Saarde valla spordiklubi liige;
4.2 kandidaat on esindanud 2018. aastal Saarde valda või selle esindusi;
4.3 Saarde vallas elav või pärit olev kandidaat on esindanud 2018. aastal Eesti
Vabariiki;
4.4 Saarde vallas elav või pärit olev kandidaat on esindanud 2018. aastal
välisklubi.
5. Saarde valla aasta parimaid sportlasi ja tegijaid/toetajaid valivad:
5.1 rahvahääletus kodulehel www.sksaarde.ee ja hääletuspunktides
 Tihemetsa ja Kilingi-Nõmme spordihoone;
5.2 valla spordiklubide ja spordialade esindajad (Väino Lentsment, Viire Talts,
Eiki Lehemets, Margit Schmidt, Ville Vinkel, Ragnar Pähn, Risto Lass, Matis
Song, Nils Grün, Kristjan Pahk, Rauno Lensment, Malle Ellam, Tanel
Buström, Erki Kangur, Kadri-Aia Viik, Kuro Link, Ülo Liblik).
Kõigil on igas kategoorias üks hääl.

Iga kategooria rahvahääletuse parim saab 3 häält. Järgnevad hääli ei saa.
Rahvahääletus kestab 21 päeva. Rahvahääletuse lõppemise päeval toimub avalik
spordiedendajate hääletus Kilingi-Nõmme spordihoones.
6. Tulemused avalikustatakse 2019 a. veebruaris Saarde kultuuri- ja spordirahva
tänupäeval. Seejärel kodulehel www.sksaarde.ee ja valla ajalehes „Saarde Sõnumid“.

