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1. Euroopa Võistkondlike MV valikturniir 

Ülevaade juhatusele võistluse korraldamise hetkeseisust. Täna, kell 17.15 toimub Liidu 
kontoris võistlustoimkonna koosolek. 
Toetajad 
Liit ei tea veel Kultuurkapitali toetuse suurust, otsused avalikustatakse oktoobrikuu 
alguses. Püüame saada võistluse autopartneriks Škoda. KK on kohtumine Škoda 
esindajatega. 
Kutsed, akrediteering, piletimüük 
Kutsed saavad iga võistleja kaks pereliiget, toetajad, koostööpartnerid. 
Akrediteering on võistluse korraldusmeeskonnal, vabatahtlikel, mängijatel. 
Oluline on piletimüük, mis toimub kõikidel enne EM valikturniiri toimuvatel Eesti-
sisestel võistlustel. Piletimüügi infot levitame erinevate kanalite kaudu. Eelmüügist 
toimub 3-päeva pileti müük (7€), kohapeal on müügil ainult päevapilet 4€. 
Publikumängud, meened 
Eesmärk algatada sulgpalliliidu meenete projekt, mille tulu läheks tippsportlaste ja 
järelkasvu projekti toetuseks. Meenete projekti algus oleks EM valikturniiril ja edaspidi 
teistel liidu korraldatud võistlustel.  
 

2. Lepingud Liidu toetajatega 

Liit soovib kõigi oma toetajatega sõlmida kokkulepped vähemalt hooaja või aasta 
kohta, et paremini kavandada liidu tulusid ja kulusid. Hetkel on selle hooaja kohta 
sõlmitud kokkulepped Lennega ja Multirpintiga. Seniste toetajatega on vajalik 
kokkulepped uuendada alates uuest aastast. 
Käesoleval aastal lõpeb Liidu ja Yonexi vaheline leping. 
Otsustati: uue lepingu sõlmimiseks toimuvad läbirääkimised Yonexi, Li-Ningi ja 
Babolat-ga. Peetakse läbirääkimised praeguste toetajatega koostöö jätkamiseks. 
 
 
 



3. Aasta parimate valimine 

Kahel eelneval aastal on toimunud aasta parimate valimine ainult liikmesklubide häälte 
alusel.  
Otsustati: 2014. aasta parimate valimine toimub põhimõttel, et liikmesklubide poolt 
kogutud hääled annavad 50% tulemusest ja Liidu veebikeskkonnas toimuv hääletus 
annab 50% tulemusest. Tulemuste kokkuliitmisel selguvad 2014. aasta parimad 
sportlased, treenerid, kohtunikud jne. 

 
4. Jooksvad teemad 

Tippspordi taseme tõus Tallinnas 
Toimus arutelu, kuidas aidata kaasa tippspordi taseme tõusule Tallinnas. Peamine on 
treenerite järelkasv, kelle jaoks uute tippude kasvatamine oleks prioriteet. 
 
Tulevikutähtede projekt 
Tippspordi järelkasvu toetamiseks moodustada Tulevikutähtede projekt – sportlased, 
kes võiksid läbi lüüa rahvusvaheliselt ka täiskasvanute klassis. Töötada välja 
kriteeriumid sportlastele projekti kuulumiseks. Edaspidi suunata rahalised vahendid 
U17-19 tasemel eelkõige üksikutele sportlastele ja mitte koondisele tervikuna. 
  
Riiklik toetus treeneritele 
Alates 2015. aastast on riigi poolt toetus spordiklubides ja spordikoolides laste ja 
noorte treeningrühmi juhendavate 5. ja kõrgema taseme treenerite töö tasustamisele. 
Selleteemaline seminar toimub Tallinnas 14. oktoobril. 
Otsustati: koostada treenerite meililits ja jagada poeale seminari toimumist täpsemat 
infot nimetatud teema kohta.  
 
Liidu laopind 
Hetkel on Liidu laopind Mustamäel, mille eest toetaja (EuroPark) tasub 60€ kuus. Liit 
hoiab laos vaipu, poorde, palle, riideid jm võistlustel vajalikku inventari. 
Otsime uut (tasuta) laopinda, vajalik on vähemalt +15kraadi, kuiv laopind. 
 
Liidu tegevjuhi kohtumised klubidega 
Tänaseks on Liidu tegevjuht kohtunud Nõo Sulgpalliklubi, Sulgpalliklubi Triitoni, 
TÜASK, Tondiraba Sulgpalliklubi ja Viimsi Sulgpalliklubiga.  
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