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1. Juhatusele teadmiseks 

Spordikongress 

Toimub 13. novembril 2014 Paides 

Sulgpalliliidust osalevad kongressil president Karol Kovanen ja tegevjuht Renna Unt.  

EOK spordimaja 

2014. aasta lõpus kolib EOK Piritalt ära ning otsib endale uut kontoripinda. Uus 

spordimaja valmib 2016. aastaks. Selle valmimisel soovib ka Sulgpalliliit sinna 

kontorit. Kontori vajadus 25m2, laopinda ei ole samasse majja mõtet võtta, sest kontori 

ja laopinna ruutmeetri hind on samas suurusjärgus. 

Future Stars projekt 

Kristin Kuuba valiti Euroopa Sulgpalliliidu poolt teist aastat järjest Future Stars 

projekti. See on projekt kus Euroopa Sulgpalliliit aitab andekaid noormängijaid nende 

üleminekul noorteklassist täiskasvanute klassi. Toetus hõlmab laagreid, treeneri abi 

võistlustel ja rahalist toetust. 

 

2. EMTC valikturniir 

Eelmüügist on võistluse pileteid ostetud 50. Valmimas on Sulgpalliliidu meened (tass, 

mobiiliripats, kindad), millede müük toimub võistluse ajal.   

Võistluse raames anname välja ajakirja, mille müük (1€ tk) toimub samuti võistluse 

ajal ja ka järgnevatel Sulgpalliliidu võistlustel. 

Iga päev enne Eesti koondise mängu toimuvad meelelahtusmängud publikule, samuti 

automäng. Auhinnad Yonexilt, Jazzilt ja EuroPargilt. 

Kontakt Eesti Televisiooniga, et saada Kati Tolmoff saatesse „Terevisioon“.  

Eesti mängijate treening on avatud, ajakirjanikud saavad teha pilte, intervjuusid.  

Facebookis tasuline võistluse reklaam. 

Intervjuude jaoks kaamera Karolilt. 

Elektrooniline punktikeeramine, koosolek Mindiga, et täpsustada detaile. 



Saadame liikmesklubidele kirja, et klubid ja klubi treenerid kutsuksid lapsi 

tiitlivõistlust vaatama. 

 

3. EOK stipendiumid ja treenerid 

Eeldatavalt on Sulgpalliliidul EOK lepingus 2015. aastal 2 kohta Rio OM 

kandidaatidele. 

Otsustati: kandidaadid, kelle osas räägitakse EOK-ga läbi Rio OM 

ettevalmistustoetuse (EOK stipendium) saamiseks on Raul Must ja Kati Tolmoff. 

 

4. Lepingud treeneritega 

Vajalik on uuendada lepingud koondiste treeneritega ning panna paika täiskasvanute ja 

noorte koondise arenguplaan järgmisteks hooaegadeks. 

Otsustati: Sulgpalliliit kuulutab välja konkursi Liidu noorte ja täiskasvanutekoondise 

treeneri leidmiseks hooajale 2014/2015 ja 2015/2016. 

 

5. Tulevikutähtede projekt 

Tippspordi järelkasvu toetamiseks moodustada Tulevikutähtede projekt – sportlased, 

kes võiksid läbi lüüa rahvusvaheliselt ka täiskasvanute klassis.. Edaspidi suunata 

rahalised vahendid U17-19 tasemel eelkõige üksikutele sportlastele ja mitte koondisele 

tervikuna. 

Otsustati: töötada välja kriteeriumid sportlastele projekti kuulumiseks. 

 

6. Sportlaste premeerimine 

Tippsportlaste toetamiseks on vaja täiendavaid motivatsioonisüsteeme. Treenerite kogu 

sisendi põhjal on Liit välja töötanud sportlaste premeerimise süsteemi Euroopa ja 

maailmakarika etappidel auhinnaliste kohtade saavutamisel. 

Otsustati: Kinnitada preemiasummad aastaks 2015 
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