
 
2021. aasta sportlaste valimise 

J U H E N D 
 

Järvamaa Spordiliit kuulutab välja 2021. aasta  sportlaste valimise konkursi.  
 

Järvamaa aasta  sportlaste konkursi eesmärgiks on väärtustada ning avaldada tunnustust 2021. aastal 

tiitlivõistlustelt kõrgeid kohti ja häid sportlike tulemusi saavutanud maakonna sportlastele. 
 

1. Järvamaal valitakse 2021. a võistlustulemuste põhjal aasta sportlased järgnevalt: 

Aasta naisportlane, meesportlane, võistkond, noorsportlane neiu ja noormees   

ning  naisseenior - ja  meesseenior sportlane.  
 

2. Maakonna aasta sportlaste väljaselgitamisel arvestatakse kõikide Järvamaad esindavate 

spordiklubide või maakonnas elavate sportlaste tulemusi.  

 Noorsportlasteks nimetame neiud ja noormehed, kelle sünniaasta on  2003 ja hiljem. 

  

3. Aasta sportlaste valimisel arvestatakse EOK poolt tunnustatud spordialadel saavutatud kohti ja 

tulemusi OM, MM, Euroopa MV, Eesti MV ja Balti MV täiskasvanutele, U23, U20 ,U18 jne. 

vanuseklassides. Eesti Meistrivõistlustel arvestatakse I – III koha tulemusi.  

 

4. Kõik spordiklubid ja sportlased kellel on 2021.a häid sportlike saavutusi tiitlivõistlustel, palun 

esitage  need aasta parimate sportlaste selgitamiseks ja medalite arvestuseks hiljemalt 

 20. detsembriks 2021 Järvamaa Spordiliitu. 

 

5. Iga kandideerija kohta esitatakse kuni  viis parimat tulemust alates kõrgemast tulemusest. 

Tulemuse juurde lisada  võistlusalal osalejate arv. 

 

6. Peale 20. detsembrit  koostatakse Järvamaa Spordiliidu juhatuse poolt tabelid nominentide 

gruppidele tähestikulises järjekorras koos parimate sportlike saavutustega. 

 

7. Parimad selgitatakse hääletamise teel : 

➢ spordiklubide ja spordialade esindajate arvamuste alusel – 50 % 

➢ Järvamaa Spordiliidu juhatuse liikmete arvamuse alusel – 50 % 

Juhul kui mingis kategoorias jäävad sportlased esikohta jagama, siis otsustab kategooria võitja JSL 

juhatuse arvamus ja siis JSL esimehe arvamus. 

 

8. 2021.a rahva lemmiksportlane  - Järvamaa  Sporditäht 2021  

selgub avaliku hääletamise alusel. Kandidaate Järvamaa sporditäht 2021 selgitamiseks palume esitada 

hiljemalt 20. detsembriks 2021 Järvamaa Spordiliitu, mistahes spordialal, vanusegrupis, 2021.a erilise 

tulemuslikkusega silmapaistnud  ja häid tulemusi saavutanud Järvamaa sportlasi. 
 

Hääletamine toimub Järvamaa Spordiliidu kodulehel www.jarvasport.ee loodud online-keskkonnas, 

arvesse lähevad kõik arvamused, mis on  tehtud  7. jaanuariks 2022.a 
 

9. Stipendiumi ja meenega  autasustataks parimat naist, meest, neidu, noormeest ja võistkonda. Aasta 

nais- ja meesseenorit ning sporditähte tunnustakse meenega. 
 

Parimate austamine toimub 16. jaanuaril  2022.a  Särevere Mõisas  kell 16.00  koostöös  Järvamaa 

Omavalitsuste Liidu ja Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupiga.  
 

 

JÄRVAMAA SPORDILIIT 

http://www.jarvasport.ee/

