Aruandeaasta sporditegevuse tulemuste konkursi läbiviimise
KORD

Sillamäe linn
2019. a.

1. Üldine kord

1. Konkurssi tulemused arvestatakse perioodi eest alates 1 detsember kuni 30 november
käesolevat jooksvat aastat.
2. Konkursis osalevad:
2.1. Spordiklubid, mis on registreeritud ning teostavad oma tegevust Sillamäe linnas.
2.2. Sportlased ning treenerid, kes elavad Sillamäe linnas ning treenivad linna
spordiklubides ning esindavad Sillamäe linna ning enda spordiklubi võistlustel.
3. Oma spordiklubi ja linna esitamise kinnitamiseks vabariiklikel meistrivõistlustel
sportlane või spordiklubi peab esitama võistluste lõpp protokollid.
4. Võitjate autasustamine nominatsioonides toimub aasta lõpus toimuval spordiõhtul.
5. Spordiõhtu korraldamise ning läbiviimise eest vastutab spordikompleks „Kalev“.
6. Spordiõhtu finantseerimine toimub Sillamäe linna vahenditest.
7. Võitjate määramisega nominatsioonides „Parim sportlane“, „Parim treener“ ja „Parim
spordiklubi“ tegeleb linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.
8. Linna sporditegevuses võitjate määramisega, arvestades spordielu mitmekesisust tegeleb
spordikompleks Kalev.
9. Klubidelt

teabe

esitamine

autasustamiseks

toimub

vastavalt

võitja

määrava

organisatsiooni kehtestatud nõutele.
10. Autasustamisel osalevad linna juhtkond ning linnavalitsuse liikmed.
11. Spordiõhtul on võimalik auhindu saada vabariiklikelt organisatsioonidelt, linnaasutustelt
ja ettevõtetelt, kes on esitanud oma auhinnafondi.
12. Taotlused esitatakse tüüpvormis (lisa 1).
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2. Nominatsioonid ja võitjate väljaselgitamise tingimused
Nominatsioon „Aasta parim naissportlane/ meessportlane“
1. Selle konkursi tulemuste kokkuvõte viib läbi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
ning edastab vastava teave spordikompleksi juhtkonnale.
2. Taotlused sportlaste saavutustega esitatakse haridus-ja kultuuriosakonda jooksva aasta
30. novembriks.
3. Selles nominatsioonis märgitakse ära vastavalt aasta tulemustele 3 parimat naissportlast
ja 3 parimat meessportlast.
4. Selle nominatsiooni võtjad autasustatakse karika ning tänukirjaga.
Nominatsioon „Aasta parim treener“
1. Selle konkursi tulemuste kokkuvõte viib läbi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
ning edastab vastava teave spordikompleksi juhtkonnale.
2. Taotlusi esitavad klubi juhid või treenerid ise. Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt
jooksva aasta 30. novembriks.
3. Taotluses märgitakse ära kõik kasvandike (sportlaste) saavutused tiitlivõistlustel,
alustades vabariigi noorte meistrivõistlustest.
4. Autasustatakse kolme aruandeaasta parimat treenerit.
5. Võitja määramisel võetakse arvesse järgmist: sportlaste esinemised suurematel
võistlustel, saavutatud kohad ning võitude arv.
6. Selle nominatsiooni võtja autasustatakse rahalise preemiaga.
Nominatsioon “Aasta parim meeskond”
1. Selle konkursi tulemuste kokkuvõte viib läbi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
ning edastab vastava teave spordikompleksi juhtkonnale. Taotlused klubidelt esitatakse
haridus-ja kultuuriosakonda jooksva aasta 30. novembriks.
2. Autasustatakse üks meeskond.
3. Meeskond autasustatakse suure karika ning tänukirjaga.
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Nominatsioon “Aasta parim spordiklubi”
1. Selle konkursi tulemuste kokkuvõte viib läbi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
ning edastab vastava teave spordikompleksi juhtkonnale. Taotlused klubidelt esitatakse
haridus-ja kultuuriosakonda jooksva aasta 30. novembriks.
2. Avalduses märgitakse ära:


Klubi liikmete võistlustel esinemine Eesti koondise eest.



Auhinnakohad riiklikel meistrivõistlustel ja karikavõistlustel.



Auhinnakohad vabariiklikel meistrivõistlustel laste seas.



Märgitakse ära Eesti rekordid absoluudis ja vanuse järgi.



Märgitakse ära klubi poolt korraldatud võistluste läbiviimise arv linnas.

3. Autasustatakse üks klubi.
4. Klubi autasustatakse suure karika ning tänukirjaga.
Nominatsioon „Eriauhind“
Selles nominatsioonis vaadeldakse ning peetakse silmas meie sportlaste kõrgeid tulemusi ja
edukaid esinemisi, mida peamistes nominatsioonides ei vaadelda.
1. Parim noorsportlane (parim alla 10-aastane sportlane, vastavalt võistkonna saavutustele).
2. Parim veteransportlane, kes osaleb vabariiklikel veteranide võistlustel ja saavutab
auhinnalisi kohti.
3. Parim mängija (vastavalt EMV-te tulemustele).
4. Kõrgete

spordisaavutuste

eest

(kõrge

tulemus,

rekordite

püstitamine, kõrgete

spordinormatiivide täitmine).
5. Press (spordiürituste kajastamise eest).
6. Kandidatuurid antud nominatsioonis autasustamiseks esitatakse spordikompleksisse
vabas vormis hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks.
7. Nominantide arvu ja võitjad määrab ära spordikomisjon.
8. Autasustamine toimub mälestusauhinna näol.
Nominatsioon „Parimad koolispordis“
1. Koolispordiliit esitab spordikompleksile järgmised andmed jooksva aasta hiljemalt 30.
novembriks:


Parimad sportlased vastavalt kooli spartakiaadi tulemustele igast õppeasutusest, kaks
inimest, koos konkreetsete saavutuste või tulemuste äramärkimisega.
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Parim õpetaja, kes osaleb aktiivselt linna koolispordis. Iga linna haridusasutus
nomineerib ühe õpetaja.

2. Nende nominatsioonide võitjaid määrab ära spordikomisjon.
3. Võitjad autasustatakse karikatega.
Nominatsioon „Aasta parimad spordiüritused“
1. Selle nominatsiooni võitjad määrab ära spordikomisjon jooksva aasta 30. novembriks.
2. Võitja selgub aasta kõige olulisemate ja massiliste spordiürituste hulgast.
3. Autasustamine toimub mälestusauhinna näol.
Nominatsioon „Harrastussporti toetavad ettevõtted“
1. Selle nominatsiooni võitjad määrab ära spordikomisjon jooksva aasta 30. novembriks.
2. Määramine toimub vastavalt sellele, kui palju on spordikompleksi terviserühmades
organisatsiooni poolt jooksva aasta jooksul spordiga tegelevaid isikuid.
3. Autasustamine toimub mälestusauhinna näol.
Nominatsioon „Aasta spordiaktivist“
1. Kandidatuurid antud nominatsioonile esitatakse vabas vormis spordikompleksi direktori
nimele hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks.
2. Nominantide arvu ja võitjad määrab ära spordikomisjon.
3. Autasustamine toimub mälestusauhinna näol.
Nominatsioon „Sporti panustanud inimene“
1. Aktiivne spordiveteran, spordikompleksi Kalev endine juht, juubilar - Oleg Tikhonov.
2. Sillamäe maleklubi treener Ljudmila Kafanova.
3. Autasustamine toimub mälestusauhinna näol.

Spordiõhtul autasustamistes osalemise eest kannab vastutust organisatsioon, kes esitab taotluse
nominandi eest.
Juhul kui nominant puudub autasustamisel mõjuval põhjusel, auhinna saab tema eest klubi juht.
Jooksva aasta spordiklubi tegevuse kokkuvõte tegemise (spordiõhtul) osalemine kohalolek on
kohustuslik kõikidele klubidele.
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Lisa 1
Sillamäe Linnavolikogu
29. septembri 2015. a määrusele nr 39

SILLAMÄE LINNAVALITSUS

TAOTLUS SPORDIORGANISATSIOONI ANDEKA SPORTLASE
NING MEESKONDADE TOETAMISEKS ................... . AASTAL
Spordiorganisatsiooni nimi
Registrikood
Asukoht
Telefon
E-post
Esindaja nimi
Sportlase nimi/meeskonna nimetus

Sportlike saavutuste loetelu:
Võistlus

Spordiala

Saavutatud koht
ja tulemus

Protokoll (lisatud; täpne
aadress internetist)

1
2
3
4
5

Kinnitan, et sportlane/meeskond on ülaltoodud võistlustel esindanud Sillamäe linna.
Kuupäev
Allkiri
/allkirjastatud digitaalselt/
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