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Päevakord: 

1. Juhatusele teadmiseks 

2. Majandusaasta aruande kinnitamine 

3. Üldkoosoleku päevakord 

4. Juunioride MM 

5. Koondise projekt (treenerite kogu arutelu põhjal) 

6. Badminton Europe treeningkeskuse hange 
 

 

1. Juhatusele teadmiseks 

Badminton Europe treenerite koolitus 

27-29. mail toimub Tallinnas Tere Tennisekeskuses Euroopa Sulgpalliliidu Coach 

level 1 tuutorite koolitus. Koolituse lõpetanud saavad õiguse läbi viia BEC coach level 

1 koolitusi. Eesti osalejad Aigar Tõnus ja Rainer Terras. 

 

Euroopa Võistkondlike Meistrivõistluste alagrupi turnii toimub Bulgaarias. 

Novembri teisel nädalal toimuv Euroopa Võistkondlike Meistrivõistluste 

alagrupiturniir toimub Bulgaarias. Bulgaaria oli Eesti alagrupis esimese asetusega ja 

sai õiguse võistlus korraldamise üle esimesena otsustada. Eesti alagrupis on veel 

Leedu ja Fääri saared. 

 

2. Majandusaasta aruande kinnitamine 

Juhatus arutas liidu majandusaasta aruannet. Aruande tulem on miinuses, kuna seal 

kajastub kohustusena 2016. a YEI saali üüri arve. Ettepanek paluda lasta järgmistel 

kordadel väljastada YEI arve jaanuari kuupäevaga. Eelmine eelarve aasta oli väga 

pingeline, oleks vaja taas tekitada liidu eelarves väike puhver. 

Otsus: Juhatus kinnitab majandusaasta aruande 

 

3. Üldkoosoleku ettevalmistamine 

Üldkoosolek toimub Pärnus 16. juuni kell 12.00. Keskne päevakorra punkt uue 

presidendi ja juhatuse valimine. Liidu põhikirja järgi valitakse president ja president 

esitab üldkoosolekule oma nägemuse juhatuse koosseisust. Karol eelistaks 

presidendina mitte jätkata, läbirääkimised uue presidendi leidmiseks samuti 

täiendavate uute juhatuse liikmete leidmiseks. Juhatuse liikmete arv põhikirja alusel 

kuni 7, võiks olla võimalus ka suuremaks liikmete arvuks. Samuti võiks juhatuse 

siseseks ühtlasemaks töökoormuse jaotuseks olla asepresidendi roll. Teised päevakorra 

teemad majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine, võistlusreeglite muudatused, 



noortespordi toetuse jagamise alused. Eelarve kinnitamise osas peaks põhikirja 

muutma. Praegu kinnitatakse aasta eelarve üldkoosolekul, siis kui pool aastat juba 

möödas. Eelarve kinnitamine peaks olema aasta alguses, mistõttu seda võiks teha 

juhatus. 

Otsustati: Valmistada üldkoosoleku materjalidega ette põhikirja muudatused.  

 

4. Juunioride MM 

Juunioride MM toimub sel aastal Hispaanias. Liit pole arvestades sportlikke tulemusi 

ja MMi toimumise asukohti tavaliselt koondist MM-le saatnud. Ka sel aastal pole 

juunioride MMi eelarves esialgu planeeritud. Osad sportlased on väljendanud huvi 

MM-l osaleda ka omafinantseeringuga. Kui MM-l osaleb võistkond, on võimalik 

saada BWF-lt toetust. Liidu jaoks on ühesugune kulu juhul, kui saata treener ja kaks 

tüdrukut ja kaks poissi osalise omafinantseeringuga individuaalturniirile (liit tasuks 

majutuse ja sportlased lennupileti). Või juhul, kui osaleda võistkonnavõistlusel, 

lisandub BWF toetus ja liit kataks nii sportlaste majutuse kui transpordi.  

Otsus: Tiitlivõistlused on koht, kuhu peaksime panustama. Kui sportlased ja treenerid 

on huvitatud võiks taotleda BWF toetust ja osaleda ka võistkonnavõistlusel miinimum 

koosseisuga (2+2). Sel juhul ei peaks sportlased ise võistlusel osalemist rahastama. 

Võistkonna võistlus pole eesmärk omaette, osalemine kogemuste saamiseks Aasia ja 

teiste riikide noortega mängides. Sportlik eesmärk individuaalturniiril hea esinemine. 

 

5. Koondise projekt 

Eelmisel juhatuse koosolekul peatreeneri tutvustatud tiimi projekti arutati Treenerite 

kogu koosolekul. Juhatus arutas Treenerite kogu tagasiside põhjal, kuidas edasi minna. 

Eesmärk peaks olema Eesti sulgpall rahvusvaheliselt kõrgel tasemel. Läheneda 

isikupõhiselt, toetada ainult neid sportlaseid, kelle jaoks sulgpall selgelt prioriteet 

number üks ja kellel on selge perspektiiv rahvusvaheliselt tippu jõuda. Peaks 

kujundama kriteeriumid A taseme sportlaste määratlemiseks. Oodata ära peatreeneri 

tehtava küsitluse tulemused mängijate seas. Liidul on võimalik rahastada nii palju kui 

raha on. Sealjuures raha ei tohi olla päästik asjade tegemise jaoks, sel juhul pole 

suhtumine õige. Spordi puhul on nagu muudes asjades, et algul tuleb võtta risk ja 

tegema hakata, õnnestumisega hakkab ka rahastust juurde tulema. Koondise 

ühistegevus ja treeningud on olulised, kuid kogu tippspordi jaoks täiendavat rahastust 

ei peaks sinna suunama, vaid pigem neile sportlastele, kes on tipptaseme sportlased. 

Endiselt üleval küsimused sportlaste rahastamisest, keda ja kui palju. Otsustati teha 

veebis avalik jooksvalt täiendatav dokument, kus kirja liidu rahastus koondisele ja 

sportlastele. 

 

6. Badminton Europe treeningkeskuse hange 

Euroopa Sulgpalliliit kavandab Euroopa tipptreeningkeskust. Välja on kuulutatud 

hange keskuse asukoha leidmiseks. Eestis vastaks hanke tingimustele kõige paremini 

Tere Tennisekeskus. Juhatus arutas, kas hankel osaleda.  

Otsus: Kui Tere Tennisekeskusel on huvi, peaks hankes kindlasti osalema, see tõstab 

sulgpalli profiili nii Eestis kui Euroopa Sulgpalliliidus. Kohtuda Tere 

Tennisekeskusega ja tutvustada neile hanget.  
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