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EESTI SULGPALLILIIDU ELEKTROONILISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL
14.09.2012 Tallinn
Üldkoosolekul osales 19 (üheksateist) liidu liikme esindajat.
MTÜ seaduse § 22 lg3 sätestab, et üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut
kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.
Koosolekut juhatas: Karol Kovanen
Protokollis: Siiri Rajamägi
Osalejad:
Klubi
1
MTÜ Tartu Ülikooli ASK
2
Kiili Sulgpalliklubi
3
Tallinna Kalev
4
Nõo Sulgpalliklubi
5
Sulgpalliklubi Triiton
6
Noorsoo-sportlik MTÜ
Asimuut
7
Pärnu Linna Spordikool
8
Pärnu Sulgpalliklubi
9
MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus
10 Viimsi Sulgpalliklubi
11 SK MTÜ Drive
12 Tondiraba Sulgpalliklubi
13 Tondiraba Sulgpallikool
14 Spordiklubi Aeg
15 Tallinna Sulgpalliklubi
16 TTÜ Spordiklubi
17 Spordiselts Tartu Kalev
18 MTÜ Sarv
19 MTÜ Puhja Sulgpall

Esindaja
Heiki Sorge
Aare Luigas
Vahur Lukin
Mart Mäerand
Mart Siliksaar
Anatoli Utemov
Anneli Kõrge
Anneli Kõrge
Alfred Kivisaar
Aigar Tõnus
Aigar Tõnus
Kristo Kasela
Kristo Kasela
Karl Rasmus Pungas
Külle Laidmäe
Tanel Tenso
Indrek Küüts
Henn Sarv
Lembit Lätt

Päevakord:
1. Eesti Sulgpalliliidu juhatuse liikmete kinnitamine
2. Eesti Sulgpalliliidu võistlusreeglite muudatused
1. Eesti Sulgpalliliidu juhatuse liikmete kinnitamine
Ettepanek kinnitada Eesti Sulgpalliliidu juhatus järgmises koosseisus: Vahur Kivistik, Mark
Berman, Maria Alajõe, Heiki Sorge, Ando Mellikov.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Kinnitada Eesti Sulgpalliliidu juhatus järgmises koosseisus: Vahur Kivistik, Mark
Berman, Maria Alajõe, Heiki Sorge, Ando Mellikov.
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2. Eesti Sulgpalliliidu võistlusreeglite muudatused
Ettepanek võtta vastu järgmised võistlusreeglite muudatused:
2.1
Muuta võistlusreeglite punkti 5.3 ja lisada sinna: Mängija, kellel puuduvad
edetabelipunktid võib tasemeklassi valida, kuid kui mängija on eelnevatel hooaegadel olnud
A-tasemeklassis, ei ole lubatud võistelda allpool B tasemeklassi. Alates vanusest 35 antud
punkt ei kehti.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 5.3 on muudetud.
2.2
Muuta võistlusreeglite punkti 7.1 ja lisada sinna: ENMV saab vanuselassides U-11U17 mängida üksikmängudes ainult omas vanuseklassis. Paarismängudes vastavalt paari
vanimale mängijale. U-19 vanuseklassis saavad mängida kõik soovijad.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 2, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 7.1 muudatus ei ole vastu võetud.
2.3
Muuta Noorte GP üldjuhendi punkti 8.5 vastavalt: Finaalturniiri üksikmängu ja
paarismängu tabelites paigutatakse kõik mängijad Noorte GP edetabeli alusel. Noorte GP
finaal ei anna punkte Eesti Noorte edetabelisse.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Noorte GP üldjuhendi punkt 8.5 on muudetud.
2.4
Lisada võistlusreeglitesse punkt 12.3.6 Korraldada, et kõikidel väljakutel on
punktikeerajad kogu võistluse jooksul.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 2, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 12.3.6 ei ole vastu võetud.
2.5
Muuta võistlusreeglite punkti 19.1 alljärgnevalt: Sulgpalliliidu egiidi all toimuvatel
võistlustel (GP-etapid, Noorte GP etapid, GP finaalvõistlused, Eesti MV, Noorte MV,
Seenioride MV) peab riietus vastama BWF reeglitele. Nimed on mängijatel kohustuslikud
ainult Eesti MV-l alates poolfinaalidest. Võistlustel, mis ei toimu ESPL egiidi all, otsustab
võistlejate riietuse üle võistluse korraldaja. BWF poolt kinnitatud võistlustel osalevate
mängijate mänguriietust reguleerivad BWF võistlusreeglid. Riietuse regulatsioonid kehtivad
ainult mängu ajal kantavatele riietele.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 2, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.1 muudatus ei ole vastu võetud.
2.6
Muuta võistlusreeglite punkti 19.2.4 alljärgnevalt: mängusärgi seljale võib paigutada
eraldi ridadele mängija nime ja klubi või riigi nime. Tekstid peavad olema ladina tähestikus ja
suurtähtedega ning ühevärvilisena ja särgi värvist eristuma. Mängija nimi peab sisaldama
kindlasti perekonnanime või selle lühendit, ja soovi korral eesnime või hüüdnime initsiaale,
mis vastavad ülesandmislehele. Kui särgi selg on mustriline, siis peavad kirjad olema
ühevärvilisel ristkülikukujulisel eristuval taustal.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 19.2.4 on muudetud.
2.7
Muuta võistlusreeglite punkti 19.2.5 alljärgnevalt: Mängija nime tähekõrgus peab
olema vahemikus 6 - 10 cm, riigi nime kõrgus 5 cm. Kirjad peavad olema horisontaalselt või
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võimalikult ligilähedaselt horisontaalile ja paigutatud särgi selja ülaossa. Järjestus seljal peab
olema järgnev: mängija nimi (kui on), riigi või klubi nimi (kui on) ja reklaam (kui on).
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 2, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.2.5 muudatus ei ole vastu võetud.
2.8
Muuta võistlusreeglite punkti 19.3.1 alljärgnevalt: Reklaamid võivad olla riietuse
tootja embleemid, riigi lipp (või vapp), klubi logo (või vapp) või mõne sponsori reklaam.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.3.1 on muudetud.
2.9
Muuta võistlusreeglite punkti 19.3.2 alljärgnevalt: Reklaam võib asetseda järgmistes
kohtades: vasak varrukas, parem varrukas, vasak õlg, parem õlg, vasak rind, parem rind, rinna
keskosa, vasak krae, parem krae. Iga reklaam peab olema suuruses 20 cm2 või vähem. Mujal
kui särgi esiküljel, võib olla üks reklaam asukoha kohta; kokku ei tohi olla reklaame rohkem
kui viis. Särgi esiküljel võib olla riigi lipp koos nimega (või lipp koos nime lühendiga) või
esindatava riigi vapi kujutis maksimaalses suuruses 20 cm2. Riigi nimi eraldi või koos
sponsori nime või logoga ei ole lubatud. ESPL-i egiidi all toimuvatel võistlustel võib kasutada
riigi lipu või vapi asemel vastava klubi logo või vappi. Seda loetakse üheks reklaamiks.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.3.2 on muudetud.
2.10 Muuta võistlusreeglite punkti 19.3.3 alljärgnevalt: Reklaamriba laius ei tohi ületada
särgi esiküljel 10 cm ja särgi seljal 5 cm; selline riba võib olla ükskõik millise nurga all ja
võib asetseda särgi esiküljel, särgi seljal või mõlemal pool.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.3.3 on muudetud.
2.11 Lisada võistlusreeglitesse punkt 19.5: Peakohtunikul on ainuõigus otsustada
reklaamide ja tekstide sobivuse üle mängija varustusel.
Hääletus: Poolt – 19, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglitesse on punkt 19.5 lisatud.
2.12 Muuta võistlusreeglite punkti 21.2 järgnevalt: Klubi, kus on vähemalt üks A-liiga
mängija või mille liikmete arv on vähemalt 10, peab esitama Liidule hooaja alguses kohtuniku
kandidaadi. Liidu juhatus võib liikmesklubi taotluse alusel vabastada klubi üheks hooajaks
kohtuniku kandidaadi esitamise kohustusest.
Hääletus: Poolt – 16, vastu – 3, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 21.2 muudatus ei ole vastu võetud.
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