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Eesti Paralümpiakomitee aasta sportlaste ning treeneri valimise statuut

Eesti Paralümpiakomitee (EPK) võib valida aasta sportlased järgmistes arvestustes:
Aasta sportlane (naine ja mees)
• Aasta noorsportlane kuni 23. aastane (k.a): neiu ja noormees
• Aasta treener
•

EPK täitevkomitee jätab endale õiguse lisada kategooriad.
EPK ei ole kohustatud kõikides eelpool nimetatud kategooriates autasusid välja andma.
EPK võib mistahes põhjustel jätta mõnes (või kõikides) kategooriates laureaadid valimata.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
Aasta sportlaste ning treeneri kandidaate võivad esitada etteantud tähtajaks kõik soovijad.
Kandidaatide esitamise periood kuulutatakse välja EPK kodulehel ning sotsiaalmeedias. EPK
liikmesorganisatsioone teavitatakse lisaks ka e-kirja teel.
EPK juhatus kontrollib esitatud kandidaatide vastavust tingimustele (vt.allpool) ning koostab
kandideerijate nimekirja kategooriate kaupa.
Aasta sportlased ning treener valitakse esitatud kandidaatide seast rahvahääletuse ning EPK
täitevkomitee hääletamise teel.
Kandidaadid seatakse üles EPK kodulehele ning rahvahääletus toimub kodulehel etteantud
tähtajani. Täitevkomitee viib oma hääletuse läbi oma koosolekul peale rahvahääletuse lõppu.
Kandidaate saab esitada nende hulgast, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi
alljärgnevate võistluskategooriate hulgast:
Võistluste kategooriad vastavalt sellele põhimõttele on järgnevad:
I
Paraolümpiamängud
Kurtide olümpiamängud
II
Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) korraldatavad tiitlivõistlused
Rahvusvahelise alaliidu võistlused
Puudepõhise rahvusvahelise organisatsiooni tiitlivõistlused

HÄÄLETAMINE
Rahvahääletus leiab aset vastavas elektroonilises keskkonnas selleks ette nähtud ajaperioodil.
Igas kategoorias on kõigil võimalik hääletada ainult ühe kandidaadi poolt.
EPK täitevkomitee teeb oma valiku hääletuskoosoleku käigus. Igal täitevkomitee liikmel on
igas kategoorias üks hääl.
EPK täitevkomitee arvestab hääletamisel põhimõtet, et tiitlivõistlusteks arvestatakse
olümpiaalad eraldi koefitsiendiga. Olümpiaalade tiitlivõistlused on ainult need, mis toimuvad
IPC egiidi all või rahvusvahelise alaliidu egiidi all (nt ITF). Puudepõhise rahvusvahelise
organisatsiooni (nt INAS, IWAS, IBSA, DSISO jne) tiitlivõistlusi arvestatakse ainult siis, kui
IPC egiidi all ega rahvusvahelise alaliidu egiidi all vastavale puudeklassile või sündroomile
tiitlivõistlust ei peeta.
Juhul, kui mingis kategoorias jääb mitu kandidaati esikohta jagama, siis otsustab kategooria
võitja Eesti Paralümpiakomitee täitevkomitee.
Täitevkomitee jätab endale õiguse teha aasta sportlaste valimisel erandeid.

Aasta sportlaste ning treeneri nimed avaldatakse Eesti Paralümpiakomitee spordiaasta
lõpetamise üritusel ning neid tunnustatakse auhindadega.

