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Juhatus kinnitab 24.08. toimunud juhatuse koosoleku protokolli. 
 
Päevakord: 
1.Juhatusele teadmiseks 
2.Tippspordi toetamine ja arendamine 
3.Koondiste tiitlivõistlustele lähetamine 
4.Tippspordi arendamine 
5.EMV toimumiskoht 

 
 

1. Juhatusele teadmiseks 

Toetuse taotlused 
Sulgpalliliit taotles riiklikku spordistipendiumi neljale sportlasele: Raul Must, Kati 
Tolmoff, Kristin Kuuba, Helina Rüütel. Kultuuriministeeriumi otsustas II poolaastal 
toetada sulgpallureid a´ 840 euroga. 
Sulgpalliliit sai Kultuurkapitalilt toetust Juunioride MM-il osalemiseks 1000€ ja YEI 
läbiviimiseks 3000€. 
 
Sulgpall kõigile 
Algavad Sulgpall kõigile koolitused. Homme, 13. oktoobril toimub koolitus Pärnus, 14. 
oktoobril Tallinnas. Järgmised koolitused 19. oktoober Tabiveres, 3. november Jõhvis 
ja 19. november Tartus. 
Õpetajaid on viiele koolitusele registreerunud üle ootuste palju, kõik koolitused on täis, 
lisaks on ootenimekirjad. Kirjastus Koolibri on saatnud kõigile Eesti koolidele Sulgpall 
kõigile raamatu. 

 
 

2. Tippspordi toetamine ja arendamine 

Arutati tippspordi süsteemi kujundamist, mis looks toetava struktuuri tippspordiga 
tegelemiseks. Vajalik on, et tippude ja potentsiaalsete tippude ümber kujuneksid tiimid 
ja taustajõud. See võimaldaks ka paarismängudes praegu lootustandvatel paaridel edasi 
jõuda. Kui on olemas sportlikud eesmärgid ja nende saavutamise plaan on eeldusi ka 
toetajatelt raha taotleda.  
Samas on sportlastel olnud küsimusi ja ka etteheited selles osas, kuidas liidu toetus 
tippsportlastele on jagunenud. 
Otsustati: Avalikustada toetuste summad, mis on sel aastal läbi Liidu meie 
tippsulgpallurite toetuseks läinud.  



Koondise peatreener koostöös liidu, koondise sportlaste ja liidu tegevbürooga koostab 
tippspordi arendamise kava. 

 
 

3. Koondiste tiitlivõistlustele lähetamine 2016. aastal 

2016. aastal toimuvad Euroopa Mees- ja Naiskondlikud MV, võistkondliku EM 
kvalifikatsiooniturniir, U15 Euroopa Meistrivõistlused, U17 Euroopa Meistrivõistlused 
(võistkondlik+individuaal), Euroopa Meistrivõistlused.  
Kuna tiitlivõistlusi on ühel aastal erakordselt palju, tuleb koondiste väljasaatmisel teha 
valikud. Toimus arutelu tiitlivõistluste eelarve üle. 
Otsustati: Lähetada meeskond ja naiskond EM-le. U15 Euroopa Meistrivõistlustele 
sõitu Liit rahaliselt ei toeta. Liit on valmis saatma treeneri U15 EM-ile, kui 
tiitlivõistlusele sõidab vähemal 3 mängijat, kes on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised. U15 mängijate tiitlivõistlusele saatmine otsustatakse koostöös 
U15 koondise treeneriga. 
Eesti noortekoondis osaleb U17 Euroopa Meistrivõistlustel individuaalturniiril. 
Võistkonnna osalemine otsustatakse sügis-talvel 2015 saavutatud rahvusvaheliste 
noorte turniiride tulemuste põhjal. Euroopa Meistrivõistlustele lähetatakse sportlased, 
kes sinna kvalifitseeruvad. Võistkondlikul EM kvalifikatsiooniturniiril osalemist 
arutatakse täpsemalt võistluskoha selgumisel. 
 
 

4. EMV toimumiskoht 

Endiselt on lahtine 2016. aasta EMV toimumiskoht. TTÜ saal on veebruari esimesel 
nädalavahetusel hõivatud.  
Otsustati: uurida võimalust viia võistlus läbi T.Soku Korvpallikooli saalis. Kui saal ei 
ole sobiv, korraldame EMV Tartus, A. Le Coq spordisaalis. 
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