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Juhataja: Karol Kovanen 

Võtsid osa: Karol Kovanen (KK), Maria Alajõe (MA), Mark Berman (MB), Renna Unt (RU)  

Puudus: Heiki Sorge, Ando Mellikov, Vahur Kivistik 

Protokollis: Siiri Rajamägi (SR) 

 

Juhatus kinnitab 30.10. toimunud juhatuse koosoleku protokolli. 

 

Päevakord: 

1.Juhatusele teadmiseks 

2.Kandidaadid peatreeneri kohale 

3.Eelarve 

4.YEI 

5.Aasta parimad 

6.Sportlaste premeerimine 

 

 

1. Juhatusele teadmiseks 

Detsembri kuu lõpus kolib EOK Pirita teelt ära, uueks EOK aadressiks on Pärnu mnt 

102C. Kuna Pirita teel asuv maja on kinni, siis posti sellelt aadressilt kätte ei saa. 

Otsustati: uueks Sulgpallilidu postiaadressiks ja juriidiliseks aadressiks on Tondiraba 

11. Eesti Postis tuleb vormistada posti ümbersuunamine senikauaks kuni Liidu 

juriidiline aadress on muudetud. 

 

2. Kandideerimine peatreeneri kohale 

Peatreeneri kohale kandideeris 2 inimest: Heiki Sorge ja Indrek Küüts 

Aigar tõnus kandideeris noortekoondise U11-U15 vanuseklasside treeneriks. 

Ettepanek: tasustada noortekoondise U11-U15 tegemisi projektipõhiselt. Täiskasvanute 

koondise treener võiks olla nii U17-U19 kui ka täiskasvanute koondise treener. 

Olümpiasportlastega tegelevad nende oma treenerid. 

Otsustati: valida Indrek Küüts Liidu peatreeneriks kuni 2016. aasta suveni. Koostada 

kodulehele uudis peatreeneri muutuse kohta. Tegevjuht koostöös juhatusega koostab 

peatreeneri tegevuste eesmärgid. Rääkida I. Küütsiga läbi ja saada tema nõusolek 

olema nii U17-U19 kui täiskasvanute koondise treener. A. Tõnus tegeleb U11-U15 

koondistega projektipõhiselt. 

 

3. Eelarve 

Toimus arutelu 2015. aasta eelarve üle. Esialgne eelarve on koostatud kahes osas: 

soovitud ja miinimum-eelarve. Teadmata on veel riigieelarvelise toetuse summad. 

Juhatus võtab esialgse eelarve teadmiseks. 

 

4. YEI 

Ettevalmistused Yonex Estonian International toimumiseks on käimas. 

Toimub loterii, pilet 2€. Ideed auhindadeks: Yonex, eratreennid, Kati olümpiasärk, 

Koolibri, Euronics, kinopiletid.  



Suur meediabanner, mille taustal intervjueerida mängijaid. 

Ostetud loosipiletitele paneb sponsor omalt poolt pool summast juurde.  

 

5. Aasta parimad 

Aasta parimate valimine toimub klubide ja rahva hääletuse teel. Lõplikes tulemustes 

arvestatakse 50% rahvahääletuse ja 50% klubide hääletuse tulemusi. 

Otsustati: Hääletus toimub läbi elektroonilise süsteemi ja hääletada saab kuni 22. 

detsembrini 2014. Aasta parimad kuulutatakse välja Eesti MV raames toimuval 

parimate autasustamisel. 

 

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 

 

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 20. jaanuaril kell 13.00 EuroPark kontoris. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

 

 

 

 

Karol Kovanen       Siiri Rajamägi 


