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1. Liidu üldkoosolek e-maili teel ettevalmistus 
Otsustati: 

1.1 Esitada üldkoosolekule otsustamiseks Ümarlaua (toimus 21.08.2012) ettepanekud 
võistlusreeglite osas: 
*Muuta võistlusreeglite punkti 5.3 ja lisada sinna: Mängija, kellel puuduvad 
edetabelipunktid võib tasemeklassi valida, kuid kui mängija on eelnevatel hooaegadel 
olnud A-tasemeklassis, ei ole lubatud võistelda allpool B tasemeklassi. Alates 
vanusest 35 antud punkt ei kehti. 
*Muuta võistlusreeglite punkti 7.1 ja lisada sinna: ENMV saab vanuselasside U-11-
U17 mängida üksikmängudes ainult omas vanuseklassis. Paarismängudes vastavalt 
paari vanimale mängijale. U-19 vanuseklassis saavad mängida kõik soovijad. 
*Muuta Noorte GP üldjuhendi punkti 8.5 vastavalt: Finaalturniiri üksikmängu ja 
paarismängu tabelites paigutatakse kõik mängijad Noorte GP edetabeli alusel. Noorte 
GP finaal ei anna punkte Eesti Noorte edetabelisse. 
*Muuta võistlusreeglite punkti 19 alljärgnevalt: Sulgpalliliidu egiidi all toimuvatel 
võistlustel (GP-etapid, Noorte GP etapid, GP finaalvõistlused, Eesti MV, Noorte MV, 
Seenioride MV) peab riietus vastama BWF reeglitele. Nimed on mängijatel 
kohustuslikud ainult Eesti MV-l  alates poolfinaalidest. 
Võistlustel, mis ei toimu ESL egiidi all, otsustab võistlejate riietuse üle võistluse 
korraldaja. 
*Muuta võistlusreeglite punkti 21.2 järgnevalt: Klubi, kus on vähemalt üks A-liiga 
mängija või mille liikmete arv on vähemalt 10, peab esitama Liidule kohtuniku 
kandidaadi.  
Ülejäänud sõnastuse täpsustame Vahuriga e-maili teel.  
*Lisada võistlusreeglitesse punkt 12.3.6 Korraldada, et kõikidel väljakutel on 
punktikeerajad kogu võistluse jooksul. 



1.2 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse liikmete kandidaadid: Vahur Kivistik, 
Maria Alajõe, Mark Berman, Heiki Sorge, Ando Mellikov 
 

2. Kalenderplaani muudatuse taotlused 
Pärnu Sulgpalliklubi on esitanud juhatusele palve muuta kalenderplaanis Pärnu 
Paarismänguturniiri toimumisaega ja Sulgpalliklubi Triiton on esitanud juhatusele 
palve muuta kalenderplaanis ja Noorte GP-3 võistluste toimumisaega.  
Otsustati:  
Rahuldada Pärnu SK taotlus, paarismänguturniir toimub 20. oktoobril 2012. 
SK Triiton taotluse osas kaaluda Heiki Sorge ettepanekut (nihutada Paarissuled II 
nädala võrra hilisemaks) ja kontakteeruda Tondiraba SK esindaja Kristo Kaselaga. 
 

3. Juhatuse otsused seoses sekretäri kulude kompenseerimisega 
Otsustati:  
Maksta Sulgpalliliidu sekretärile Siiri Rajamägile igakuiselt kommunikatsioonikulusid 
töötaja poolt esitatud Tele 2 arve alusel mõistlikus ulatuses arvel näidatud summas 
alates 01.08.2012.  
Maksta Eesti Sulgpalliliidu sekretärile Siiri Rajamägile isikliku sõiduauto 
(registreerimismärk: 546BAL) kasutamise eest töö või ametisõitudeks hüvitist 
igakuiselt kuni 250€ (1 kilomeetri hind 0,26€) esitatud sõidupäeviku olemasolul alates 
01.08. 2012. 
 

4. Juhatuse ja sekretäri töökorraldus 
Otsustati: 
Juhatuse kokkutulekul on arutlusteemad pigem Liidu strateegiat puudutavad. 
Praktilised asjad arutab sekretär presidendiga läbi ja juhatuse poolt otsustamist 
vajavad küsimused kogutakse kokku ning esitatakse juhatusele kas e-maili teel või 
juhatuse kokkusaamisel.  
Liidu sekretär koostab juhatusele kokkuvõtte Liidu rahastamise allikatest ja alustest.  
 

5. Yonex Estonian Internationali korraldusmeeskond 
Euroopa Sulgpalliliit korraldab 14. septembril 2012 Belgias Circuit-võistluse 
korraldajatele informatiivse koosoleku, mille eesmärgiks on korraldajate omavaheline 
info jagamine, võistluste korralduse analüüsimine jne. Eestist osalevad koosolekul 
Karol Kovanen ja Priit Rajamägi.  
Otsustati:  
Koostada üldine tegevuskava ja panna paika, kes võiksid olla erinevate valdkondade 
(transport, võistlushall, toitlustus + vesi, majutus, kohtunikud jne) tegevuste 
koordineerijad.  
Juhatus näeb turniiri direktorina Aavo Raigi.  
Koostada kodulehele üleskutse abiliste leidmiseks, samuti levitada infot klubide kaudu. 
 

6. Arengukava 
Otsustati: 
Moodustada uue arengukava koostamiseks töörühm. Panna paika arengukava 
struktuur ja raamistik. Liidu uus arengukava peaks olema valmis hiljemalt novembriks. 
Karol Kovanen kontakteerub Jaanika Müürsepaga, et leppida kokku koosoleku aeg.  
 
Kaasata Liidu projektitaotluste kirjutamisse teisi inimesi (Renna Unt, Jaanika 
Müürsepp). 



 
7. Ala populariseerimine 

Liidule peaks tekitama ala populariseerimise valdkonnas üldaktsepteeritava strateegia 
(Nt korraldada juhatuse koosolek koos Aigar Tõnuse, Mart Siliksaare ja Aare 
Luigasega). 
Hetkel korraldab Ida-Virumaal  ala populariseerimist Aigar Tõnus ja Jüri Tarto, kes on 
valinud 5 linna/spordihalli, kus nad tutvustavad sulgpalli. 
Otsustati:  
Täpsustada Aigariga projekti kulusid. 
Leida veel inimesi (treenereid, mängijaid), kes oleks nõus ala populariseerimise 
projektiga tegelema,  nii jääks Aigarile rohkem aega noorte koondisega tegelemiseks.   
 

8. Koondise laagrid ja tegemised 
Otsustati: 
Koondise treenerid esitavad juhatusele tööplaani ja visiooni 25. septembriks 2012. 
Aastaprojektis on veel kasutamata raha koondise laagrite korraldamiseks. 
Peatreenerid koos sekretäriga panevad paika laagrite toimumisajad ja kulutuste 
suurused. 
Kutsuda juhatuse koosolekule Raul Must. Saada infot tema plaanidest, 
finantseerimisest. Heiki Sorge kontakteerub Rauliga ja uurib millal ta on pikemalt 
Eestis. Ühtlasi täpsustab Heiki Rauli sõjaväe plaane.  
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