Protokoll
Eesti Sulgpalliliidu Üldkoosolek
Nr. 2019-1
28.05.2019 Tallinn, Tondi Tennisekeskus, Sõjakooli 10
12.00-16.00
Üldkoosolekul osalesid 24 Eesti Sulgpalliliidu liiget, neist 8 kirjaliku volitusega.
Koosolekut juhatas Eesti Sulgpalliliidu president Karol Kovanen.
Protokollis: Katre Soon
Osalejad:
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Klubi
Kiili Sulgpalliklubi MTÜ
MTÜ Puhja Sulgpall
MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi
MTÜ Rapla Sulgpalliklubi Valge
Hani
MTÜ Sarv
MTÜ SK Drive
MTÜ Sulgpalliklubi Fookus
MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus
MTÜ Tartu Ülikooli
Akadeemiline Spordiklubi
MTÜ Tondiraba Sulgpalliklubi
MTÜ Tondiraba Sulgpallikool
MTÜ Veeriku Badminton
Nõo Sulgpalliklubi
Noorsoo-sportlik MTÜ Asimuut
Omniva Spordiklubi
Rahvaspordiklubi Kuuse
SA US Tenniseakadeemia
Sulgpalliklubi Smash
Sulgpalliklubi Superseeniorid
Sulgpalliklubi Triiton
Tallinna Sulgpalliklubi
Tallinna Tehnikaülikooli
Spordiklubi
Viimsi Sulgpalliklubi
Võru Sulgpalliklubi

Esindaja nimi
Aare Luigas
Robert Kasela
Aigar Tõnus

Märkus
(volitus)
volitus
volitus

Ülle Laasner
Maris Sarv
Aigar Tõnus
Rainer Terras
Cristian Saar
Heiki Sorge
Kristo Kasela
Kristo Kasela
Rainer Kaljumäe
Mart Mäerand
Külle Kordemets
Indrek Raig
Kristo Kasela
Kaisa Simon
Alan Heinluht
Jüri Veerits
Mart Siliksaar
Külle Laidmäe

volitus

Tanel Tenso
Aigar Tõnus
Riina Täht

volitus

volitus
volitus
volitus
volitus

Eesti Sulgpalliliidu juhatus ja töötajad: Andres Aru, Ando Mellikov, Siiri Rajamägi, Katre Soon, Renna
Unt.
Külalised: Ulla Helm, Alfred Kivisaar.
Punktide 1-2 hääletamise ajal oli kohal 24 liikmete esindajat, punktide 3-7.1 hääletamise ajal oli kohal
23 liikmete esindajat, punktide 7.2 hääletamise ajal oli kohal 21 liikmete esindajat.
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1. Majandusaasta aruanne
Eesti Sulgpalliliidu tegevjuht Renna Unt andis ülevaate majandusaasta aruandest ja liidu peamistest
tegevussuundadest, sh saavutusspordi tulemustest, noorte sporti toetava Murufondi loomisest,
2018. septembris Tallinnas toimunud Euroopa Juunioride Euroopa Meistrivõistlustest, sulgpalli
populariseerimisega seotud tegevustest, meediategevustest, treenerite koolitustest ning võistluste
korraldamisest.
Veeriku Sulgpalliklubi küsimus, kas lähiajal on plaanis taotleda uute tiitlivõistluste korraldamist. Liidu
juhatuse hinnangul Juunioride EM õnnestus ning tiitlivõistluste korraldamise võimekus ning uute
võistluste korraldusõiguse saamise võimalused on olemas. Uue võistluse taotlemiseks on olulised nii
vajalikud rahalised ressursid, kui kogukonna kaasatus, sest suurürituse läbiviimine vajab koostööd
ning vabatahtlikke.
Omniva Sulgpalliklubi ettepanek, et eelarves võiks sulgpalli populariseerivate tegevuste maht olla
suurem, kui praeguses eelarves kirjas. Eesti Sulgpalliliidu tegevjuhi sõnul kajastuvad sulgpalli
populariseerimisega seotud tegevuste kulud ka teistel ridade, sh võistluste korraldamine, aasta
parimate üritus, tööjõukulud, millega tehakse meediatöö jm.
Omniva Spordiklubi küsimus, kuidas jõuda selleni, et kõigis loodavates spordisaalides oleksid olemas
ka sulgpallijooned? Eesti Sulgpalliliidu presidendi sõnul saab liit aidata kontaktide loomisel, kuid kõigi
spordisaalidega suhtlemiseks on vajalik klubide kaasatus, klubid saavad ka ise oma piirkonnas huvi
üles näidata ja liidu nimel ja liiduga koostöös kohaliku omavalitsuse või arendajaga suhelda.
Ettepanek: Üldkoosolek hääletas majandusaasta aruande kinnitamise üle.
Hääletus: 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
2. Presidendi ja juhatuse liikmete valimine
Eesti Sulgpalliliidu president Karol Kovanen avaldas soovi presidendi ametist taanduda ja anda
teatepulk edasi, et keegi teine saaks asja uue energiaga edasi ajada. Karol Kovanen pidas
lahkumiskõne, kus võttis kokku 7 aastat Eesti Sulgpalliliidu presidendina. Karol Kovanen avaldas soovi
jätkata juhatuse lihtliikmena.
Juhtuse liikme kohalt on tagasi astuda soovi avaldanud Kristel Tannik ja Ando Mellikov.
Ettepanek: kutsuda juhatuse liikme kohalt tagasi Kristel Tannik ja Ando Mellikov
Hääletus: 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
Üldkoosolekule oli Eesti Sulgpalliliidu presidendi kandidaadina perioodiks 2019-2020 üles seatud Ulla
Helm.

Eesti Sulgpalliliidu presidendi kandidaat Ulla Helm pidas ennast ja enda kandidatuuri tutvustada
kõne. Uuelt presidendikandidaadilt uuriti tema kõnest lähtuvalt, millised plaanid on tal juhatuse
struktuuriga seoses, sponsorite leidmiseks ja noortespordiga seoses?
Ulla Helm sõnul on plaan viia juhatuse töö rohkem töögruppide põhiseks, seada töögruppidele
eesmärgid ning kaasata nendesse liikmeid ka väljaspoolt juhatust, et kõik sulgpalli arendamisest
huvitatud saaks kaasa lüüa. Sponsorite leidmine on oluline ning Ulla Helmi hinnangul näeb ta
võimalusi, kuidas sponsoreid leida ning soovib seda teha koos plaanitava töörühmaga. Noortespordi
areng on sulgpalli jätkusuutlikkuse seisukohast väga oluline teema.
Ettepanek: valida uueks Eesti Sulgpalliliidu presidendiks Ulla Helm sama volituste kehtivusajaga, kui
praegu ametis olevatel juhatuse liikmetel.
Hääletus: 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
Uue juhatuse liikme kandidaadina esitati üldkoosolekule Kati Tolmoff. Üldkoosolek arutas Kati
Tolmoffi kandidatuuri. Tõstatati küsimus, kas mitme juhatuse liikme elamine välismaal võib takistada
nende tööd ja produktiivsust Eesti Sulgpalliliidu juhatuses?
Liidu uue presidendi Ulla Helmi hinnangul on juhatuse liikme kandidaadid valmis osalema
koosolekutel kas füüsiliselt kohal olles või läbi interneti vastavalt võimalustele. Kandideerides
juhatuse liikme kohale ja saadud valituks, võtavad inimesed endale kohustuse sulgpalli arendamise
eest ja see tagab nende suurema kaasatuse kui lihtsalt vabatahtliku tegevuse korral.
Ettepanek: Valida Kati Tolmoff Eesti Sulgpalliliidu juhatuse liikmeks sama volituste kehtivusajaga, kui
praegu ametis olevatel juhatuse liikmetel.
Hääletus: 20 poolt, 1 vastu, 3 erapooletu.
Omniva Sulgpalliklubi ettepanek järgmisel üldkoosolekul võiksid juhatuse liikmed anda ülevaate oma
kureeritavast tegevusvaldkonnast.
3. Põhikirja muudatusettepanek
Eesti Sulgpalliliidu juhatus esitas üldkoosolekule ettepaneku lisada liidu põhikirja viide võitlusele ausa
ja puhta spordi eest
Ettepanek: Üldkoosolek hääletas põhikirja muudatusettepaneku üle.
Hääletus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
4. Litsentsitasud ja liikmemaksud
Eesti Sulgpalliliidu juhatus esitas üldkoosolekule „Eesti Sulgpalliliidu liikmemaksusse ja litsentsitasude
korra“ eelnõu. Eelnõu esitamise põhjus, kuna seni ei eksisteeri ühtset dokumenti liidus
liikmemaksude ja litsentsitasude kohta vastu võetud otsustest. Esitatud eelnõu koondab senised
üldkoosoleku otsused ja tavad nendes küsimustes.
Omniva Spordiklubi ja Tartu Ülikooli akadeemiline Spordiklubi tegid ettepaneku muuta eelnõu punkt
1.3 sõnastust lisades lause: „Klubides, kus tegeletakse mitme spordialaga, arvestatakse liikmemaksu
kõigi sulgpalliga tegelevate liikmete alusel.“ Ettepaneku põhjus, kuna mitmed spordiklubid
koondavad enda alla erinevate aladega tegelevaid harrastajaid.
Ettepanek: Võtta vastu „Eesti Sulgpalliliidu liikmemaksu ja litsentsitasu kord“, koos punkt 1.3
täiendusega.

Hääletus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
5. Eesti Sulgpalliliidu hea käitumise tava
Eesti Sulgpalliliidu juhatus esitas üldkoosolekule „Eesti Sulgpalliliidu hea käitumise tava“ eelnõu. Hea
käitumise tava põhineb Maailma Sulgpalliföderatsiooni (BWF) mängijate, treenerite, kohtunike
käitumise koodeksitel ja BWF kokkuleppemängude vastasel koodeksil. Hea käitumise tava sätestab
põhimõtted, mida sulgpalli kogukond peab oluliseks, et tagada sulgpalli spordiala väärtuste kaitse ja
ausa mängu põhimõtted. BWF koodeksite üle võtmisel on kohandatud neid Eesti oludele, teatud
osad on välja jäetud või lühendatud ja teatud punktide puhul on täpsustatud võistlused, mille kohta
vastav punkt käib.
Ettepanek: Võtta vastu „Eesti Sulgpalliliidu hea käitumise tava“.
Hääletus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
6. Võistluste sanktsioneerimine
Eesti Sulgpalliliidu juhatus esitas üldkoosolekule “Eesti Sulgpalliliidu võistluse sanktsoneerimise
alused” eelnõu. Dokumendi eesmärk on luua liidu võistluskalendri kõrvale ka harrastuskalender, mis
annaks võimaluse liidu kaudu tutvustada võistluseid, mis liidu võistluskalendrisse ei kuulu ja mille
reklaamiks liidu kalendris ning kodulehel praeguste reeglite järgi võimalus puudub. Samuti sätestab
dokument võistluskalendrisse ja harrastuskalendrisse kuuluvate võistluste kinnitamise korra ja
tingimused. Ühtlasi tagab kõigi liidu liikmete korraldatavate võistluste sanktsioneerimiseks
võimaluste loomine vastavuse BWF reeglitega, mis keelavad sportlaste, treenerite, kohtunike jt
seotud osapoolte osalemise mitte sanktsioneeritud võistlustel.
Üldkoosolekul osalejad avaldasid arvamus, et harrastuskalendris võiksid olla kuvatud ka
võistluskalendri turniirid. Harrastajal võib muidu jääda märkamata võistluskalendri turniir, kus ta
samuti osaleda saaks.
Ettepanek: Võtta vastu „Eesti Sulgpalliliidu võistluste sanktsioneerimise alused“.
Hääletus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
7. Liidu võistlusreeglite muudatusettepanekud
7.1 ESL võistlusreeglite muudatusettepanekud
Eesti Sulgpalliliidu juhatus esitas üldkoosolekule ettepanekud liidu võistlusreeglite, GP reeglite ja
Noorte GP reeglite muutmiseks. Muudatusettepanekud põhinevad võistluskomisjoni ettepanekutel.
Lisaks esitasid Triiton, Nõo SK ja TÜASK klubide esindajad ettepaneku muuta noorte vanuseklassid
vastavaks BWF vanuseklassidega.
Ettepanek: Võtta vastu ESL võistlusreeglite, GP reeglite ja noorte GP reeglite muudatusettepanekud.
Hääletus: 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.
7.2 GP finaal
Eesti Sulgpalliliidu juhatus teeb ettepaneku alates 2019/2020 hooajast GP finaalvõistlust enam mitte
korraldada. Selle asemel ettepanek suurendada GP sarja võitjate auhinnafondi ja jagada see
täiskasvanute GP sarja võitjate vahel tuginedes GP sarja edetabelile. Noorte GP võistluste parimaid
autasustada kord aastas karikatega.
Üldkoosoleku poolt ettepaneku toetamisel muuta vastavalt GP reeglite ja Noorte GP reeglite GP
finaalvõistlust käsitlevaid punkte.

GP finaali asukohale võistluskalendrisse on klubide soovi korral võimalik lisada veel üks Noorte GP,
mis tagab, et noorte jaoks kestab kodune võistlushooaeg kevade lõpuni.
Ettepanek üldkoosolekul osalejatelt korraldada GP finaali asemel Klubide Karikas. Liidu juhatuse
hinnangul peab Klubide karikas end ise ära majandama. Liidu kontor koostab Klubide karika võistluse
eelarve ja sellest tulenevad osavõtumaksude suurused ning Klubide karika korraldamise projekti,
mille esitab klubide arvamuse avaldamiseks. Sellest tulenevalt teeb juhatus otsuse kas hakata
korraldama Klubide karika võistlust.
Ettepanek: Jätta GP Finaal ära alates hooajast 2019/2020.
Hääletus: 16 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu.
8. Muud küsimused
Üldkoosolek arutas kalenderplaani eelnõu. Klubid avaldasid heakskiitu muuta Noorte
meistrivõistluste kuupäevi 20-22, märtsiks, kuna algsetel kuupäevadel pole Pärnus saal vaba.
Kalenderplaani võtab vastu Eesti Sulgpalliliidu juhatus.
Liidu juhatus küsis üldkoosolekult volitust distsiplinaarkomisjoni moodustamiseks ning palub klubide
esitada kandidaate komisjoni liikmeteks.
Ettepanek: Juhatusele antakse volitus moodustada distsiplinaarkomisjon.
Hääletus: 21 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.

