
 

Aasta sportlane 2020 konkursi statuut 
 

 

 

Aasta sportlane 2020 valimist korraldab Eesti Olümpiakomitee. 

 

2020. aasta erakordsuse tõttu otsustas EOK tavapärase kolme kategooria – aasta naissportlase, 
meessportlase ja võistkonna – asemel pärjata 2020. aastal selle ühe ja ainsa – aasta sportlase, kelleks võib 

olla nii individuaalsportlane kui ka tiim.  
 

Aasta sportlase ja treeneri valimine toimub 3 erineva hääletusringi tulemuste kokku liitmisel. Noorsportlase 
valimine toimub 2 erineva hääletusringi tulemuste kokku liitmisel. 

 

I hääletusring - AVALIKKUS 

Spordihuvilised saavad hääletada sportlase ja treeneri poolt interneti vahendusel. Hääletuskeskkond 

asub Eesti Olümpiakomitee kodulehel www.eok.ee. 

Hääletuse periood on 01. detsember 2020. a kuni 20. detsember 2020. a. 

Hääletusringi tulemused avalikustatakse pärast „Spordiaasta Tähed 2020“ telesaate toimumist. 
 

II hääletusring – SPORDIORGANISATSIOONID (EOK liikmed) 

Spordiorganisatsioonid täidavad veebikeskkonnas paikneva küsitluslehe aasta sportlase, treeneri ja 

noorsportlase valimiseks. 

Hääletus lõppeb 13. detsember 2020. a. 

Hääletusringi tulemused avalikustatakse pärast „Spordiaasta Tähed 2020“ telesaate toimumist. 

 

III hääletusring – EESTI SPORDIAJAKIRJANIKE SELTS 

Spordiajakirjanike seas viiakse läbi küsitlus aasta sportlase, treeneri ja noorsportlase valimiseks. 

Eesti Spordiajakirjanike Selts edastab tulemused EOK-le hiljemalt 20. detsembril 2020. a. 

Eesti Spordiajakirjanike Selts avalikustab tulemused pärast „Spordiaasta Tähed 2020“ telesaate toimumist. 

 

 

PAREMATE VÄLJA SELGITAMINE 

Rahvahääletusel saavad spordifännid hääletada kahes kategoorias: sportlane ja treener. Hääletamisel tuleb 

igas kategoorias seada pingeritta kolm kandidaati. 

Antud 1. koha hääl toob kandidaadile 3 punkti, 2. koht 2 punkti ja 3. koht 1 punkti. 

Sportlase kategoorias selgitatakse kandidaatide kogutud punktide kokku liitmisel välja küsitlusringi 
paremusrea TOP 5. 

Treeneri kategoorias selgitatakse kandidaatide kogutud punktide kokku liitmisel välja küsitlusringi 

paremusrea TOP 3. 

 
Spordiorganisatsioonide ja Eesti Spordiajakirjanike Liidu hääletusringid viiakse läbi kolmes 

kategoorias: sportlane, treener, noorsportlane 

Igas üksikus ankeedis 1. asetatud sportlane saab 5 punkti, 2. asetatud 4 punkti, 3. asetatud 3 punkti jne. 

Igas üksikus ankeedis 1. asetatud treener saab 3 punkti, 2. asetatud 2 punkti, 3. asetatud 1 punkti. 

Sportlase ja noorsportlase kategoorias selgitatakse kandidaatide kogutud punktide kokku liitmisel välja 

küsitlusringi paremusrea TOP 5. 

Treeneri kategoorias selgitatakse kandidaatide kogutud punktide kokku liitmisel välja küsitlusringi 

paremusrea TOP 3. 
 

Lõpptulemused: 
Iga läbiviidud hääletusringi sisemise kokkuvõtte paremusreas 5 esimest sportlast ja noort saavad 

vastavalt 5, 4, 3, 2 ja 1 punkti, 3 esimest treenerit vastavalt 3, 2 ja 1 punkti. Võrdsete lõplike 

punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud kandidaat. 
 

http://www.eok.ee/

