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1. Juhatusele teadmiseks 

Euroopa Meistrivõistlused 
Euroopa meistrivõistlustele on kvalifitseerunud kuus mängijat: Raul Must ja Kati 
Tolmoff üksikmängudes, Kristin Kuuba-Helina Rüütel ja Raul Käsner-Kristjan 
Kaljurand paarismängus. Euroopa Meistrivõistlused toimuvad 26. aprillist-01. maini 
Prantsusmaal.  

 
Kultuurkapitali ja HMN toetused 
Kultuurkapital toetas U17 EM-il osalemist 1000€ ja Euroopa MV osalemist 1500€. 
HMN toetas BWF treenerite koolitust 500€. 
 
Liidu sekretär lapsehoolduspuhkusele 
Liidu sekretär suundub alates 18. aprillist 2016 lapsehoolduspuhkusele. Toimus 
konkurss töötaja asendamiseks, millele laekus kokku 10 avaldust. Viimasesse vooru 
jäi 4 tugevat kandidaati. 
Valituks osutus Kristiina Kivari, kellega sõlmitakse tähtajaline leping 2 aastaks. 
 
Rio OM riiete esitlus 
Esmaspäeval 18. aprillil toimub OM riiete kollektsiooni esitlus, kus sulgpalluritest 
osaleb Raul Must. 
 
Treenerite Kogu 
Treenerite kogu koosolek toimub 12. mail kell 10.00 Paides. 
 

 
2. EOK presidendi valimine 



EOK üldkogu toimub reedel 15. aprillil. Liidu president Karol Kovanen osaleb 
üldkogul. Toimus arutelu EOK presidendikandidaatide üle. 
Otsustati: Sulgpalliliit toetab Urmas Sõõrumaa kandidatuuri. 
 

3. Liidu ÜK, Sulgpalliliidu juhatus ja president 
Üldkoosolek toimub eeldatavalt juunikuu teisel-kolmandal nädalal. Juunis lõppeb 
praeguse presidendi ja juhatuse ametiaeg. Klubidel on palutud esitada presidendi ja 
juhatuse liikme kandidaate mai keskpaigani. 
Uues juhatuses võiks presidendi ja juhatuse liikmete vahel võrdsemaks töökoormuseks 
ja paremate tulemuste saavutamiseks olla juhatuse liikmetel oma teema valdkonnad. 
President peaks olema nö aktiivne mitte aupresident ning liidu tegevuses suunatud nii 
liidust väljapoole kui sissepoole suhtlusele.  
Plaanis üks juhatuse koosolek veel mai teises pooles, et vaadata üle üldkoosoleku 
materjalid ja võimalikud kandidaadid presidendi kohale ja juhatusse.  
 

4. Koondise süsteemi edendamine 
Koondise peatreener tutvustas koondise tuumiktiimi loomise plaani ning toimus sellel 
teemal arutelu. 
Eesmärk luua süsteem, et tagada koondise professionaalne tegevus ja areng ning 
järelkasv. Projektipõhine süsteem, mis kestab olümpiatsükli. Luua koondise 
tugevaimate liikmete põhjal tiim, mis toetaks sportlaste tegevust klubidele lisaks. 
Tiimi kuuluks meesüksik, naisüksik, meespaar, naispaar – 6 inimest.  
Esimeses etapis viia sisse hommikused trennid, kaasata jõusaali treener, füsioterapeut. 
Osaleda Eesti lähedastel välisvõistlustel ca 6 võistlust. Lisaks peaks olema klubide 
toetusel välisvõistlustel osalemine nii, et aastas võisteldaks kokku 10-12 välisturniiril. 
Kaasata Soome mängijaid sparringupartneriteks, koostöö Venemaa treeneritega. 
Treeningutele kaasataks ka koondise liikmeid, kes tiimi ei kuulu ning paremaid noori, 
et tekiks järelkasv. Tiimi liikmed valitakse vastavalt tulemustele ja need võivad 
olümpiatsükli jooksul muutuda. 
Kogu projekti kulu ca 35000€ aastas.  
Tiimi edu ja toetajate leidmise eelduseks, et kõigil osapooltel – klubid, treenerid, 
sportlased – ühine arusaam projektist. Tekib meeskond ja tahe, vajalik, et kõik tuleks 
ühise asja taha. Oluline koostöö klubidega, tiimi tegevus on klubide tegevust toetav ja 
täiendav mitte asendav. Sportlased peavad selgelt määratlema oma eesmärgid. 
Tiimile oma brand, logo, sõnum, oma fännid. Vajalik sportlaste poolne avatus, leida 
viisid, kuidas kogukonnale vastu anda. Toetaja ootab, et sportlane ei ole ainult saaja 
vaid ka andja – sportlase kuvand, tegevus. 
Liidu poolt oma seemneraha. Tuleb arvestada, et kohe alguses ei ole kogu vajalik 
finantseering (toetajad) olemas, vaid tuleb hakata tegutsema ja samal ajal püüded leida 
toetajaid. Mõttemudel tegutsema hakkame alles siis, kui kõik olemas, ei toimi. 
Otsustati: Peatreener esitab projekti eelarve elektrooniliselt ning koos liidu bürooga 
pannakse projekti plaan kirja. Tiimi loomise kava arutatakse treeneritega Treenerite 
kogus 12. mail. Seejärel arutatakse tiimi plaan läbi tiimi liikmete ja nende treeneritega. 

 
5. Jooksvad teemad 

Taotlus vabastada Muruturniiri litsenstitasu maksmisest 
Turniiri korraldanud klubi on esitanud liidule taotluse vabastada turniir litsentsitasust, 
põhjusel, et kogu turniiri tulu läks noortespordi toetuseks. Turniiri korraldajad andsid 
välja kaks stipendiumi. 



Otsustati: Rahuldada klubi taotlus. Järgmisel aastal peaks soovi korral taotluse 
esitama kindlasti enne võistluse toimumist. 

 
Omniva liikmeks astumise avaldus 
Liidu liikmeks soovib astuda Ominva spordiklubi. Klubil on 20 liiget, konatktisik on 
Indrek Raig. 
Otsustati: Võtta klubi Liidu liikmeks. 
 
Sulgpallitreener Ida-Virumaale 
Ida-Virumaale soovib tööle tulla Venemaa treener Viktor Medvedev. Toimus 
kokkusaamine Liidu presidendi, tegevjuhi, Jõhvi vallavanema ja Jõhvi spordikooli 
juhatajaga.  
Vastuvõtt oli positiivne, nägid võimalust treeneri palkamiseks kuni poole kohaga 
sügisest. Jõhvis on 3 saali, kuid saalides vabu aegu vähe. Vajalik oleks leida ka Jõhvist 
väljapoolt treeningaegu. Spordikoolis tööle võtmise eelduseks, et treeneri dokumendid 
on korras (EOK-st treeneri kutsetõend ja elamisluba). Liit saab kaasa aidata elamisloa 
dokumentide kordaaitamisel.  
 
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:       Protokollija: 
 
 
 
 
Karol Kovanen      Siiri Rajamägi 


