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Juhatus kinnitab 21.11.2012 toimunud juhatuse koosoleku protokolli. 
 
Päevakord: 

1. Juhatusele teadmiseks 
2. Noortekoondise treeningplaanid ja rahastamine 
3. Shuttle Time 
4. Eeesti Meistrivõistlused 
5. Registrikanded, volitus Liidu sekretärile 
6. EOK küsimustik 
7. EOK spordiaasta parimad 
8. Tondiraba SK küsimus reklaami kohta kodulehel 

 
1. Juhatusele teadmiseks 

- Sulgpalliliit on esitanud Kultuurkapitalile 2013. aasta  noortespordi toetuse taotluse 
ja alaliidu toetuse taotluse. 

- YEI ettevalmistus käib, Renna Unt koordineerib kõiki valdkondi. Tänasele juhatuse 
koosolekule järgneb YEI koosolek. 

- Liidu president kohtus EOK presidendi Neinar Seliga, kus oli arutlusel projekt 
Eesti ettevõtted olümpialiikumise eest. EOK on projektist huvitatud ja see läheb 
töösse.  

 
2. Noortekoondise treeningplaanid ja rahastamine  

Aigar Tõnus tutvustab noortekoondise treeningplaane kuhu kuuluvad treeninglaagrid, 
ettevalmistavad võistlused, individuaaltreeningud.  
Otsustati: Eesti noortekoondis osaleb Euroopa Juunioride Meistrivõistlustel. 
Treeningettevalmistuseks, ettevalmistavateks võistlusteks ja tiitlivõistlustel 
osalemiseks eraldab Liit toetust kuni 15000 eurot. 
A. Tõnus esitab Liidule kirjaliku taotluse arvuti saamiseks.  
 
Treenerite Kogu loomine 
Arutati Treenerite Kogu asutamise teemal. Aktiivse treenerite kogu üheks eesmärgiks 
on info liikuvuse parandamine juhatuse ja treenerite ning treenerite endi vahel. 
Läbi treenerite kogu tulevad arvamused ja ettepanekud juhatusele ja koondise 
peatreeneritele.   
Treenerite kogu võiks juhtida noor ja energiline treener. 



Otsustati: Liidu sekretär saadab klubidele ja treeneritele ettepaneku treenerite kogu 
loomise kohta. 
 

3. Shuttle Time projekt 
Shuttle Time projekt on BWF-i arendusprojekt, mille eesmärgiks on viia sulgpall 
koolidesse läbi õpetajate ja treenerite. BWF-i poolt on välja töötatud 
treeningprogrammid ja videod, mis aitavad treeneritel ja õpetajatel õpetada sulgpalli 
lastele ja noortele. Aigar Tõnus on läbinud BWF-i treenerite ja tuutorite koolituse, 
koolitus toimus 2012. aasta aprillikuus Rootsis.  
Sulgpalliliit ei saanud BWF-ile ja BE-le esitatud projektitaotlusele toetust. 
Otsustati: alaliit hetkel uut taotlust ei esita. 
 

4. EMV 
2013. aasta Eesti Meistrivõistluste toimumiskohana on valikus Tartu kaks spordihalli: 
Ülikooli Spordihall ja A Le Coq Spordihall 
Otsustati: korraldada 2013. aasta Eesti meistrivõistlused A Le Coq Spordimajas, 
võistluse peakohtunik on Tarmo Marandi. Liidu sekretär valmistab ette võistluse 
juhendi.  
 

5. Registrikanded, volitus Liidu sekretärile 
Harju Maakohtu registriosakond palub teha täiendused ja parandused registrile esitatud 
dokumentidele.  
Otsustati: sõnastada ümber 14.09.2012 toimunud elektroonilise üldkoosoleku 
protokoll. Liikmesklubide volitatud esindajad peavad uuesti andma protokollile allkirja. 
Allkirjastatud protokoll, uue juhatuse liikme kinnitus ja Liidu liikmesklubide arvu 
kinnitus esitada enne registri poolt seatud tähtaega (04.01.2013) registriosakonnale.  
Koostada selgelt piiritletud volitus Liidu sekretärile lihtsamate toimingute 
allkirjastamiseks Liidu nimel (viisakutsed, koondise ülesandmised, taotlused- aruanded 
Kultuurkapitalile, ministeeriumile, KOV-le). Volituse aitab sõnastada Vahur Kivistik.  
 

6. EOK küsimustik 
Nelja-aastane olümpiatsükkel on läbi ja käimas on uute perioodide kavandamine. Et 
jätkata senises koostöös hästi toiminud tegevustega, parandada ja muuta vähem 
edukaid,  küsib EOK alaliitudelt nõu ja arvamusi. 
Otsustati:  Siiri Rajamägi ja ja Karol Kovanen formuleerivad vastused, ankeedi 
edastamine EOK-le 17.12.2012. 
 

7. EOK spordiaasta parimad, „Spordiaasta tähed 2012“ 
Otsustati: Siiri Rajamägi teeb juhatusele meili teel ettepanekud spordiaasta parimate 
nimetamisel. 
 

8. Tondiraba SK küsimus reklaami kohta kodulehel 
Otsustati: Karol Kovanen kontakteerub Tondiraba SK juhiga ning arutab antud teemat. 
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Karol Kovanen       Siiri Rajamägi 


