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13. Sulgpalliklubi Triiton
14. Tartu Ülikooli ASK
15. Viimsi Sulgpalliklubi
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Külalised- Kristel Tannik, Ken-Marti Vaher, Artur Zalužnõi.
Päevakord:
1. Sulgpalliliidu presidendi ja juhatuse valimine
2. Revisjoni komisjoni moodustamine
3. Võistlusreeglite muudatused
4. Noortespordi toetuse jaotamise alused
5. Muud küsimused
- EOK treeneri toetus
- Balti matš
1. Sulgpalliliidu presidendi ja juhatuse valimine
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Sulgpalliliidu praeguse juhatuse volitused lõppevad septembris. Järgmiseks neljaks aastaks
valitava juhatuse ainsaks presidendikandidaadiks on esitatud Karol Kovanen.
Karol Kovanen: “Eelmise nelja aastaga on sulgpall teinud olulisi edusamme – RIO OM kaks
sportlast, medal juunioride EM-l. Sulgpalli populariseerimisel kooliprojekt. Tugevnenud on
liit kui organisatsioon. Edasi saab minna ainult klubide ja juhatuse heas koostöös, asjad
muutuvad paremaks, kui neid kõik koos teeme. Peab olema tuju, tahe ja kompetents.“
Karol Kovanen tutvustas juhatuse liikmeid. Asepresidendiks olen palunud endise sulgpalluri
ja Riigikogu liikme Ken-Marti Vaheri.
Ken-Marti Vaher: „Viimastel aastatel on sulgpall muutunud oluliselt nähtavaks. Karoli hea
töö koos liiduga on sellele palju kaasa aidanud ja klubides olevad suured entusiastid on
tohutult panustanud. Sulgpall on lastele suurepärane spordiala, see teadmine võiks jõuda
rohkemate lapsevanemateni, et nad viiksid oma lapsed trenni. Selle nimel soovin ka ise kaasa
aidata. Selleks, et liit toimiks peab meid ühendavaid positiivseid elemente olema kordades
rohkem kui negatiivset.“
Karol Kovanen tutvustas teisi uue juhatuse liikme kandidaate, keda on oma meeskonda
palunud.
Andres Aru – sulgpallur ja Õiguskantsleri büroo osakonna juhataja
Maria Alajõe – eelmise juhatuse liige ja Riigikogu kantselei direktor
Ando Mellikov – eelmise juhatuse liige ja sulgpalli toetaja ettevõtte Jazz Pesulad omanikuna
Kristel Tannik – Tasku keskuse äri- ja kliendisuhete juht, juhatuse liige olulisest sulgpalli
keskusest Tartust ning sulgpalluri lapsevanem
Artur Zaluzhnõi – rahvusvaheline sulgpallikohtunik ja Helmes ärisuuna juht
Karol Kovanen: Uues juhatuses soovime jaotada juhatuse liikmete vahel erinevad
teemavaldkonnad, et oleks igal valdkonnal oma eestvedaja. Samuti on oluline klubide
kaasatus töörühmade kaudu. Lisaks Kohtunike kogule ja Treenerite kogule võiksid tekkida ka
teistes olulistes valdkondades töörühmad/kogud.
Kohtunike kogu esindaja Tarmo Marandi edastas Kohtunike kogu soovi: „Kohtunike kogu
soovib täpsustada, et Artur Zaluzhnõi ei ole juhatuses kui Kohtunike kogu esindaja ning
Kohtunike kogu puudatavad teemad võiksid juhatuse või liidu kontori kaudu arutamiseks
jõuda Kohtunike kogu juhatusse“. Karol Kovanen: Võtame teadmiseks. Artur Zaluzhnõile
olen teinud ettepaneku juhatuses osalemiseks mitte Kohtunike kogu esindajana vaid tema
varasema tegevuse, kogemuste ning teadmiste tõttu.
Omniva sulgpalliklubi: Kas lisaks noortele on uuel juhatusel plaanis ka sulgpalli
populariseerimisel keskendudada täiskasvanud harrastajatele. Täiskasvanud on sulgpalli kui
spordiala kasvuks oluline sihtrühm. Karol Kovanen: Kindlasti peaks tegelema ka
täiskasvanutega. Siin on oluline klubide koostöö. Väga tore oleks, kui oleksid ise olema üks
selle teemalise töörühma vedajatest.
Ettepanek hääletada liidu presidendi valimisel Karol Kovaneni kandidatuuri üle.
Hääletus: 19 poolt
Otsus: Karol Kovanen on valitud teiseks ametiajaks Sulgpalliliidu presidendiks.
Ettepanek hääletada Karol Kovaneni esitatud liidu juhatuse liikmete üle
Hääletus: 18 poolt, 1 erapooletu

Otsus: Liidu juhatusse on valitud Ken-Mart Vaher, Maria Alajõe, Andres Aru, Ando
Mellikov, Kristel Tannik, Artur Zalužnõi.
2. Revisjoni komisjoni moodustamine
Juunis toimunud üldkoosolekul esitas klubi Triiton ettepaneku revisjoni komisjoni
moodustamiseks. Arutati revisjonikomisjoni moodustamist ja töökäiku.
Triiton Sulgpalliklubi: Ettepanek, et revisjoni komisjoni moodustaks Tarmo Marandi.
Liikmete küsimused ja ettepanekud: Kas revisjonikomisjoni saab moodustada, kas see on
liidu põhikirjas. Komisjonis võiksid olla erinevate klubide esindajad.
Karol Kovanen: Revisjonikomisjoni on võimalik põhikirja alusel moodustada. Liit on
revisjonikomisjoni moodustamisega nõus. Revisjonikomisjon võiks esitada oma aruande
2016. aasta kohta järgmisele üldkoosolekule majandusaasta aruande lisana. Komisjoni
esimehelt ootab juhatus teiste komisjoni liikmete nimesid.
Tarmo Marandi: Komisjon hakkaks tegutsema alates uuest aastast. Detsembriks on selged ka
kõik komisjoni liikmed.
Ettepanek: hääletada liidu revisjonikomisjoni moodustamise üle Tarmo Marandi juhtimisel.
Hääletus: poolt 13, erapooletu 4, vastu 2
Otsus: Moodustada liidu revisjonikomisjon Tarmo Marandi juhtimisel.
3. ESL võistlusreeglite muudatused
Eelmisel üldkoosolekul tegi TÜASK ettepaneku lisada erand punkti 5.8. Erand käsitleks
mängija võimalust võistlust jätkata hilinemise tõttu ühe mänguliigi mitte mängimisel.
Liit on esitanud üldkoosoleku eel muudatusettepaneku sõnastuse klubidele.
Muudatusettepaneku esitamise järel on TÜASK-lt ja Kohtunike kogult tulnud signaal, et
erandit siiski ei soovita.
TÜASK: soovime sellisel kujul erandi tegemise päevakorrast maha võtta.
Toimus arutelu punkti 5.8 praeguse sõnastuse üle. Arutati, kuidas reegli rakendamisel tagada
vajalik paindlikkus, et oleks mängijate huvides, kuid ei võimaldaks võistluste tulemuste ja
tabelitega manipuleerimist.
Arutelu tulemusel hääletati ettepaneku üle punktis 5.8 lisada GP-de ja NGP-de puhul
peakohtuniku õigus teha erandeid. Ühtlasi ootus Kohtunike Kogule, et ühtse käitumise
tagamiseks töötaks Kohtunike Kogu välja peakohtunikele soovitused reegli rakendamiseks
Hääletus: 16 poolt, 3 vastu
Otsus: Muuta ESL võistlusreeglite 5.8 sõnastust.
4. Noortespordi toetuse jaotamise alused
Juuni üldkoosolek võttis vastu muudatused liidus riikliku noortespordi toetuse jaotamise
süsteemi kohta. Nõo SK esitas üldkoosolekul ettepaneku tõsta tiitlivõistluste medalite eest
saadavaid punkte.
Liit on esitanud klubidele Nõo SK ettepaneku põhjal uue punktide jaotuse tiitlivõistluste
kohtade 1-8. eest. Liidu hinnangul ei muuda nende kohtade eest punktide tõstmine üleliigselt
proportsioone klubide vahelises toetuse jagunemises.

Triiton SK: Kas praegu käsitleme MM ja EM võistlusi ning tiitlivõistluste individuaalturniiri
ja võistkondlikku turniiri samaväärselt.
Liit: Senise noorteraha jaotamise süsteemis on need olnud samaväärsed. Selle muutmiseks ei
ole seni tulnud ka ettepanekuid. Liidu ettepanek oodata ära riiklikult noortespordi toetuse
jaotamise uute aluste kehtestamine ja arutada seejärel liidu sisese noorteraha jaotamise
süsteemi muutusi järgmise üldkoosoleku eel.
Triitoni SK nõus süsteemi taas ülevaatamisega uue hooaja lõpus.
Ettepanek hääletada noortespordi toetuse jaotamisel tiitlivõistluste 1-8. koha eest punktide
tõstmise üle.
Hääletus: 15 poolt, 4 erapooletut
Otsus: Muuta noortespordi toetuse jaotamisel tiitlivõistluste 1-8. koha eest saadavaid punkte
vastavalt üldkoosolekule esitatud projektile.
5. Muud küsimused
EOK olümpiaettevalmistus toetused uueks perioodiks
Liit tutvustas muudatusi uue OM tsükli EOK olümpiaettevalmistustoetuse jagamise
põhimõtetes. Sportlaste toetused vastavalt tulemustele A, B või C kategooria. Sulgpallurid
Raul Must, Kristin Kuuba ja Helina Rüütel saavad toetust C kategooria sportlastena. Toetuse
saajad vaadatakse EOK poolt üle igal aastal. Erinevalt eelmisest OM tsüklist toetuse maht
kõigi aastate vältel sama.
Suuremad muudatused treeneri toetuses. Eelnevalt oli treeneritoetus suunatud ala
arendamiseks tervikuna ja koondise peatreenerite tegevuse toetuseks. Nüüd suund
ettevalmistusprogrammis olevate individuaaltreenerite toetamisele.
Sellega kaasneb liidu eelarves koondisepeatreeneri töötasu ja koondisega lähetuste rahastuse
kadumine ca 12000 eur aastas, mis tuleks leida muudest vahenditest. Arutelu koondise
peatreeneri rolli ja vajalikkuse üle.
Triiton SK: oleme arutanud treeneritega võimalust, et peatreenerit ei ole ja koondise tegevust
koordineerib klubi, kus kõige rohkem koondise sportlaseid.
Liit: Senise praktika põhjal võib tekkida oht, et neutraalse koondise peatreeneri puudumisel
tekkivad eriarvamused koondise moodustamise jm küsimuste üle.
Viimsi SK, Nõo SK, Pärnu SK, Tallinna Sulgpallikeskus, Tondiraba SK väljendasid
arvamust, et peatreeneri roll on vajalik.
Küsimus liidule: milline on peatreeneri roll võrreldes klubide treeneritega, kui palju saab
koondise treener suunata koondislaste treeningprotsessi.
Liit: Koondise peatreener otsustab koondise liikmete valiku üle ja kavandab koondise
ühistreeningud. Klubide juures toimuvate treeningutes tehtava suunamise võimalus sõltub
kõik peatreeneri ja vastava klubi treeneri koostööst. Liidu seisukoht, et peatreeneri roll vajalik
ja sellega seotud kulude katmine liidu eelarvest jätkuvalt vajalikud.
Balti matš
Läti alaliit on teinud ettepaneku taastada Balti matš. Küsimus klubidele, kas klubid on sellest
huvitatud, millistele vanusegruppidele võiks see olla ja kas kulud selle peale otstarbekad.
Arvamused: Balti matši traditsioon on olnud oluline. Noorte vanusegruppide puhul Balti matš
vajalikum. Kindlasti peaksid osalema kõik paremad, siis on mõtet ise korraldada või kohale

sõita. Samas leiti ka, et enne ära jäämist olid Balti matšiga suured probleemid, parimad ei
soovinud osaleda ja taastamisel tuleks olla ettevaatlik.
Triiton SK: oleme valmis ise korraldama suurejoonelise ürituse, kuid see nõuab vahendeid.
Läti ja Leedu võiksid samuti teha väga hästi korraldatud ürituse.
Karol Kovanen: Vahendeid on võimalik leida, kui üritus on väga hea, parimad mängivad
kohal ja on intriig – võitja osas peab olema pinge.
Lepiti kokku, et selgitatakse välja, kas meie sportlased huvitatud ja liit uurib milline on teiste
alaliitude tegelik huvi parimatega osaleda.

Karol Kovanen
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