
Aasta sportlane 2021 konkursi statuut

Aasta sportlane 2021 valimist korraldab Eesti Olümpiakomitee.

Aasta meessportlase, naissportlase, võistkonna ja treeneri valimine toimub 3 erineva hääletusringi 
tulemuste kokku liitmisel. Noorsportlase valimine toimub 2 erineva hääletusringi tulemuste kokku 
liitmisel. 

I hääletusring - RAHVAS
Spordihuvilised saavad hääletada aasta mees- ja naissportlaste, võistkonna, treeneri ja noorsportlase poolt. 
Hääletuskeskkond asub Eesti Olümpiakomitee erilehel https://aastasportlane.eok.ee/. 
Hääletuse periood on 01. detsember 2021. a kuni 19. detsember 2021. a.

Hääletusringi tulemused avalikustatakse pärast „Spordiaasta Tähed 2021“ telesaate toimumist.

II hääletusring – SPORDIORGANISATSIOONID (EOK liikmed) 

Spordiorganisatsioonid täidavad veebikeskkonnas küsitluslehe aasta mees- ja naissportlaste, võistkonna, 
treeneri ja noorsportlase valimiseks. 
Hääletuse periood on 01. detsember 2021. a kuni 19. detsember 2021. a.
Hääletusringi tulemused avalikustatakse pärast „Spordiaasta Tähed 2021“ telesaate toimumist.

III hääletusring – EESTI SPORDIAJAKIRJANIKE SELTS 

Spordiajakirjanike seas viiakse läbi küsitlus aasta mees- ja naissportlaste, võistkonna, treeneri ja 
noorsportlase valimiseks
Eesti Spordiajakirjanike Selts edastab tulemused EOK-le hiljemalt 21. detsembril 2021. a.

Eesti Spordiajakirjanike Selts avalikustab tulemused pärast „Spordiaasta Tähed 2021“ hääletuse 
toimumist.  

TULEMUSTE VÄLJA SELGITAMINE 

Rahvahääletusel saavad spordifännid hääletada neljas kategoorias: meessportlane, naissportlane, 
võistkond, 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.

Naissportlane ja meessportlane kategooriates selgitatakse kandidaatide kogutud punktide kokku liitmisel 
välja küsitlusringi paremusrea TOP 5. Võistkonna ja treeneri kategooriates selgitatakse kandidaatide 
kogutud punktide kokku liitmisel välja küsitlusringi paremusrea TOP 3.

Spordiorganisatsioonide ja Eesti Spordiajakirjanike Liidu hääletusringid viiakse läbi viies 
kategoorias: meessportlane, naissportlane, võistkond, treener, noorsportlane. Igas üksikus ankeedis 
esimeseks asetatud mees-, nais- ja noorsportlane saavad 5 punkti, 2. asetatud 4 punkti, 3. asetatud 3 punkti 
jne.

Igas üksikus ankeedis esimeseks asetatud võistkond ja treener saavad 3 punkti, 2. asetatud 2 punkti, 3. 
asetatud 1 punkti. 

Mees-, nais- ja noorsportlase kategooriates selgitatakse kandidaatide kogutud punktide summeerimisel 
välja küsitlusringi paremusrea TOP 5. Võistkonna ja treeneri kategooriates selgitatakse kandidaatide 
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/



