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EESTI SULGPALLILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
11.07.2011 Tartu, Ujula 4
15.15-18.30

Üldkoosolekul osales 16 liidu liikme esindajat, neist 7 (seitse) kirjaliku volitusega Seega on
üldkoosolekul otsustusvõimeline kvoorum.
Koosolekut juhatas: Robert Antropov
Protokollis: Priit Rajamägi
Osalejad:
Klubi
Esindaja
1.
Nõo Sulgpalliklubi
Mart Mäerand
2.
Tallinna Sulgpallikeskus
Alfred Kivisaar
3.
MTÜ Tartu Ülikooli ASK Heiki Sorge
4.
Pärnu Spordikool
Anneli Kõrge
5.
Pärnu Sulgpalliklubi
Anneli Kõrge
6.
Sulgpalliklubi Triiton
Mart Siliksaar
7.
MTÜ Drive
Aigar Tõnus
8.
Viimsi Sulgpalliklubi
Aigar Tõnus
9.
MTÜ Kiili Sulgpalliklubi
Aare Luigas
10. Tondiraba Sulgpalliklubi
Kristo Kasela
11. Tondiraba Sulgpallikool
Kristo Kasela
12. Tallinna Sulgpalliklubi
Aare Luigas
13. MTÜ Sarv
Aare Luigas
14. Tallinna Kalev
Aare Luigas
15. Spordiklubi Azimuut
Aare Luigas
16 Spordiklubi Aeg
Aare Luigas

Märkus

Volitus
Volitus

Volitus
Volitus
Volitus
Volitus
Volitus

Päevakord:
1. Majandusaasta aruanne 2010
2. Liidu muudatusettepanekud
3. Kohtunike kogu ettepanekud
4. Kalenderplaan 2011-2012
5. Noortespordi toetuse jagunemine ja lepingud klubidega
6. Vaido Lillemaa avaldus
7. Jooksvad teemad

Teema

Arutelu ja otsused

1.Majandusaasta Presidendi sissejuhatus, ülevaade tegevusaruandest.
aruanne 2010
M. Silisaare (Triiton) küsimus seoses laenudega.
Vastus: Laenud summas 225000 EEK (kakssada kakskümmend viis tuhat
krooni) (Sivex Inetrnational ja Hansa Law) on vormistatud toetusteks.
Paberid on vormistatud.
M. Siliksaare (Triiton) ettepanek moodustada revisjonikomisjon

Täitja

Tähtaeg
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2.Liidu
muudatusettepanekud

Hääletus:
Poolt – 2; Vastu – 0; Erapooletu – 14
Otsus: revisjonikomisjoni ei moodustata.
R. Antropov täpsustab, et kõik spordialaliidud võivad saada
auditeerimiskohustuse.
M. Siliksaare küsimus seoses Aavo Raigi võlaga.
Vastus: võla sisu on täpsustamisel, kuid Liidul ei ole olnud võimalusi selle
võla hüvitamiseks.
M. Siliksaare küsimus seoses arengukavaga.
Vastus: Liidu tegevuses oleme lähtunud Olümpiatsüklist ning tegevused on
olnud seotud projektidest saadava finantsilise toetusega.
Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne:
Hääletus:
Poolt – 16; Vastu – 0; Erapooletu – 0
Otsus: kinnitada majandusaasta aruanne 2010
1) Muuta põhikirja punkti III 11.
Uus tekst:
Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud: sealhulgas
mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -seltsid ja –ühendused,
kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu
tegevuses ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu. Liidu liikmete liikmed
kuuluvad liitu oma klubi kaudu.
Hääletus:
Poolt – 15; Vastu – 0; Erapooletu -1
Otsus: põhikirja muudatus vastu võetud
2) Reguleerida mängijate klubivahetust.
Mängija saab esindada korraga ainult ühte klubi. Võistlusel esindatavat
klubi saab vahetada kaks korda aastas: 01.-31.12. ja 01.07.-31.08. Klubi,
millest mängija lahkub ja klubi, millega mängija liitub peavad saatma
kirjaliku teate Eesti Sulgpalliliidule.
Hääletus:
Poolt -16; Vastu – 0; Erapooletu – 0
Otsus: reegel vastu võetud.
3)Klubidele kindlad kriteeriumid pesaraha (320€) saamiseks:
- klubis treenib laste treeninggrupp vähemalt 2 x nädalas ja klubis
treenivate laste arv on vähemalt 4 last
Hääletus:
Poolt -0; Vastu 16; Erapooletu -0
Otsus: suurendada klubis treenivate laste arvu
- klubis treenib laste treeninggrupp vähemalt 2 x nädalas ja klubis
treenivate laste arv on vähemalt 12 last
- klubi mängija/mängijate osalemine vähemalt 2 noorte GP etapil ja/või
klubi mängija/mängijate osalemine noorte MV
Kui kõik kriteeriumid ei ole täidetud, siis pesaraha ei saa.
Hakkab kehtima 2012. aasta väljamaksetelt. Mängijad peavad osalema
2011/2012 hooaja turniiridel.
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Hääletus:
Poolt – 16; Vastu – 0, Erapooletu- 0
Otsus: pesaraha saamise kriteeriumid vastu võetud
4)Muuta Super Karika formaati ning ühildada see GP etappidega (GPfinaal)
Viimase Noorte GP etapi asemel Noorte GP-finaal, meened Noorte GPsarja võitjatele.
Heiki Sorge tutvustab eeldatavat Super Karika formaati: finaali pääseb GPetapi punktide põhjal 8 mängijat, mängitakse play-off süsteemis, 5. koht
auhinnaline.
Ettepanek: juhatus töötab välja Super Karika ja Noorte GP finaali
reglemendi, projekt esitada klubidele 15.augustil 2011. Klubide poolt
kooskõlastus kuni 01. septembrini 2011.
Hääletus:
Poolt – 15; Vastu – 0; Erapooletu – 1
Otsus: töötada välja Super Karika ja Noorte GP-finaali reglemendid.

3.Kohtunike
kogu
ettepanekud

5) Suurendada Eesti edetabeli segapaarismängu D-liigades olevate
mängijate arvu: suurendada D-liigat 49-98
Hääletus:
Poolt – 16; Vastu – 0; Erapooletu – 0
Otsus: suurendada Eesti edetabeli D-liigat
1) Kõikidel ESL-i kalenderplaanis olevatel GP ja Noorte GP-etappidel peab
olema peakohtunik, kelle tähtsaimaks funktsiooniks on korra ja ladusa
toimimise tagamine. Peakohtunik ja match-control on erinevad isikud.
Peakohtuniku saamiseks peab korraldaja esitama vastava taotluse nädala
jooksul peale hooaja kalender-plaan kinnitamist. Peakohtunike määramise
õigus on ainult Kohtunike Kogul. Peakohtuniku teenuse hind on 70€
/turniir (välja arvatud MV-d).
2) Poolfinaalid ja finaalid täiskasvanute GP-l, samuti Noorte GP–l (U17 ja
U19) toimuvad väljakukohtunikega, kelle määrab Kohtunike Kogu.
3) Väljakukohtunike (ühes mängus 2 kohtunikku) teenuste hind (nn. paketthind) 1 GP-turniiri kohta:
Täiskasvanute GP - 90€ (nii palju kohtunikke palju vaja on)
Noorte GP – 180€ (nii palju kohtunikke palju vaja on)
Nimetatud summa tasub võistluste korraldaja.
4) Klubid määravad kogu hooajale vähemalt ühe kohtuniku kandidaadi,
kelle sobivuse antud tööks kinnitab Kohtunike Kogu. Kui klubi kohtunikku
või sobivat kohtunikukandidaati ei esita, tasub ta ESL-ile kompensatsiooni
250€ /hooaeg.
5) ESL võistlustel ebasportlikult käituvate mängijate mõjutamine.
Peamiseks mõjutamise meetodiks on karistused, mis rakendatakse ellu
süsteemselt ja järjekindlalt. Kõik sportlased on reeglite suhtes võrdsed,
erandeid ei tehta;

Juhatus

15.08.

Klubid
01.09.
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5.1. Teave ESL võistlustel saadud kollastest ja punastest kaartidest läheb
võistluste peakohtuniku kokkuvõtte kaudu ESL juhatusele. ESL hakkab
pidama vastavat karistuskaartide arvestust.
5.2. Mängijale määratud trahvid tasub ESL-ile tema klubi.
5.3. Iga kolmas kollane kaart aasta jooksul tähendab trahvi 50€.
- Iga punane kaart tähendab trahvi 75€.
- Musta kaardi karistuse suuruse määrab ESL distsiplinaarkomisjon ja see
on minimaalselt 100€.
5.4. Karistused kehtivad kõikidel ESLi kalenderplaani võistlustel
6) Klubil või mängija võib taotleda reklaampositsioone BWF reeglites
lubatule lisaks täiendavaid reklaampositsioone võistlusriietusel. Selleks
tuleb esitada vastavasisuline taotlus ESL-i juhatusele, kes teeb otsuse koos
Kohtunike Koguga.
7) Peakohtuniku vastutusalad:
- loosimine
- võimalikud muudatused tabelis
- mängude tõrgeteta toimumine kogu võistluse jooksul
- ladus koostöö väljaku- ja piirikohtunikega ning korraldajatega
- sulgpallireeglite korrektne järgimine
- võistluse lõpus aruande esitamine ESL-ile
Peakohtunik peab:
- omama kogemuslikku sulgpallireeglite tõlgendusoskust
- olema koostöövõimeline võistlust läbiviiva organisatsiooniga
- olema otsustusvõimeline
- suutma vabalt suhelda treenerite, mängijate, nende vanemate, korraldajate
ja kohtunikega pikkade võistluspäevade jooksul
- olema Kohtunike Kogu liige
- järgima ausa mängu printsiipi

4.Kalenderplaan
5. Noortespordi
toetus
6.V.Lillemaa
avaldus
7.Jooksvad
teemad

Juhatuse otsus: täita ESL võistlusreegleid, kuhu kohtunike nõue on juba
sisse kirjutatud.
A. Tõnuse ettepanek: koostada/tõlkida vajalikumad punktid
võistlusreeglitest eesti keelde. Läbi viia Eesti kohtunike koolitus, mille
toimumise info avaldada Liidu kodulehel.
Otsus: Liit koostöös Kohtunike Koguga tõlgib osaliselt reeglid eesti
keelde. Kohtunike Kogul on plaanis korraldada koolitus kui klubid on
kohtuniku kandidaadid esitanud.
Uurida, kas Kultuurkapital toetab võistlusreeglite tõlkimist ja sellele
tehtavaid kulutusi.
On juhatuse poolt kinnitatud ning avaldatakse Liidu kodulehel.
Kõik noortespordi toetust saavad klubid saavad lepingu. Allkirjastatud
eksemplar Liidu sekretärile.
Avaldus otsustati jätta läbi vaatamata kuna põhikirja muudatus ei võimalda
füüsilistel isikutel liikmeks saada.
1) A.Luigase (Kiili SK) ettepanek suurendada klubisse mitte kuuluvate
mängijate litsentsitasu.
Klubi liikmete litsentsitasu 1,6€ mitteliikmetel topelt litsentsitasu ehk 3,2€.
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Hääletus:
Poolt – 12; Vastu – 3; Erapooletu – 1
Otsus: suurendada mitteliikmete litsentsitasu, uus litsentsitasu suurus 3,2€
Liikmete register kodulehele ühe failina, nimed tähestikulises järjekorras.
A.Tõnuse (Viimsi ja Drive) ettepanek: koostada pöördumine
harrastusmängijate poole-miks tulla Liidu liikmeks? Pöördumine avaldada
Liidu kodulehel.
Üldkoosolek teeb juhatusele ettepaneku töötada välja motivatsioonipakette
klubidele Liiduga liitumiseks ja liikmete leidmiseks.
Ettepanek: mitteliikmete litsentsitasu hakkab kehtima 01.01.2012
Hääletus:
Poolt – 15; Vastu -0; Erapooletu- 1
Otsus: mitteliikmete litsentsitasu 3,2€ jõustub 01.01.2012

Juhatus

2) T.Marandi ettepanek mitte kasutada Eesti võistluste nimedes Super
Series nimetust.
Otsus: Kiili SK võistluse nimi kirjutada eesti keeles.

Sekretä
r

3) A. Luigase ettepanek: kaasajastada Noorte GP-sarja reeglid ja eraldi
välja tuua GP-sarja reeglid.
Otsus: reeglid kaasajastatakse ning esitatakse klubidele ülevaatamiseks 15.
augustil 2011.

Juhatus
/sekretä
r

4) SK Triitoni laekumata liikmetasud.
Teemat arutati, üldkoosolek nõustub, et juhatus käsitleb SK Triiton arveid
eraldi – kuidas ja millal toimub tasumine.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Robert Antropov

Priit Rajamägi

