
 

   
 

EESTI SULGPALLILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL  
Nr 2015-1 
 
11.06.2015 Pärnu, Lootsi 6 
12.30-19.00 
 
Üldkoosolekul osales 15 (viisteist) liidu liikme esindajat, neist  seitse (seitse) kirjaliku 
volitusega. Seega on üldkoosolekul otsustusvõimeline kvoorum. 
 
Koosolekut juhatasid: Karol Kovanen, Sulgpalliliidu president ja Renna Unt, Sulgpalliliidu 
tegevjuht 
Protokollis: Siiri Rajamägi 
 
Osalejad: 
 Klubi Esindaja Märkus 
1 Kiili Sulgpalliklubi Aare Luigas  
2 Tallinna Kalev Aare Luigas Volitus 
3 Superseeniorid Jüri Starkopf  
4 Tallinna Sulgpallikeskus Alfred Kivisaar  
5 Tartu Kalev Indrek Küüts Volitus 
6 TTÜ Renna Unt Volitus 
7 SK Drive Aigar Tõnus  
8 Viimsi Sulgpalliklubi Aigar Tõnus  
9 Tallinna Sulgpalliklubi Aigar Tõnus Volitus 
10 Rahvaspordiklubi Kuuse Aigar Tõnus Volitus 
11 Nõo Sulgpalliklubi Mart Mäerand  
12 TÜASK Heiki Sorge Volitus 
13 Sulgpalliklubi Triiton Mart Siliksaar  
14 Pärnu Sulgpalliklubi Anneli Kõrge  
15 Pärnu Sulgpallikool Anneli Kõrge Volitus 
 
President Karol Kovanen, juhatuse liige Vahur Kivistik 
Külalised: Ago Tiiman, Tarmo Marandi, Eiki Õunapuu - Kohtunike Kogu esindajad 
 
 
 
Päevakord: 

1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja Liidu eelarve 2015. 
Tegevusaruanne. 

2. Võistlusreeglid 
3. Liikmemaksud 
4. Võistluste korraldamine 
5. Kalenderplaan 
6. Jooksvad küsimused 

 
 
 



 

   
 

1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja Liidu eelarve 2015. 
Tegevusaruanne. 

Majandusaasta aruanne on klubidele tutvumiseks saadetud. 
Sulgpalliliidu tegevjuht võttis kokku Liidu 2014. aasta ja 2014/2015 hooaja, andes ülevaate 
tähtsamatest  tegevustest saavutusspordis ja noortespordis, tiitlivõistlustel osalemisest, 
sulgpalli populariseerimisest, võistluste korraldamisest ja treenerite koolitusest. Liit on teinud 
hooaja jooksul koostööd 20 partneri ja toetajaga, kasvanud on sulgpalli kajastatus meedias. 
Samuti andis tegevjuht ülevaate liidu 2015. aasta eelarvest ja võttis kokku 2014. aasta kulud-
tulud. 
Tegevusaruande presentatsioon on lisatud protokollile. 
 
Liidu presidendi, Karol Kovaneni, sõnavõtt ja vaade liidu tegevuse tulevikule.  
„Kas Sulgpalliliidul läheb hästi või halvasti?“ Presentatsioon on lisatud protokollile. 
 
Ettepanek kinnitada 2014. aasta majandusaasta aruanne. 
Hääletus: Poolt – 15, vastu – 0, erapooletu - 0 
Otsus: Kinnitada 2014. aasta Sulgpalliliidu majandusaasta aruanne. 
 

2. Võistlusreeglid 
Võistlustoimkond on vaadanud läbi ESL võistlusreeglid, tekst on redigeeritud, 
muudatusettepanekud koos selgitava kirjaga on kõikidele klubidele laiali saadetud.  
Põhilised muudatused: 

- Eesti Meistrivõistlusi puudutavad sätted on koondatud eraldi reeglite kogumikuks. 
- Edetabelis on vähendatud A-liiga MÜ ja MP kohti. 
- Eesti Meistrivõistluste põhitabelid on suuremad: MÜ 32kohta, NÜ ja paarid 16 kohta 
- Lahti on kirjutatud asetamise süsteem (olümpia ja alagrupiturniirid) 
- Asetamisel ei arvestata klubilist kuuluvust 

 
Üldkoosoleku ettepanekud uute ESL võistlusreeglite ja Eesti Meistrivõistluste reeglite 
eelnõusse: 
 
Ettepanek muuta võistlusreeglite punkti 17.1 
Uus sõnastus: Mängijal on õigus oma järjestikkuste mängude vahel saada 15 minutine puhkus, 
poolfinaalide ja finaalide eel kuni 30 minutine puhkus. 
 
Ettepanek lisada võistlusreeglitesse BWF reeglimuudatus – ühes mänguliigis loobumisel 
kaasneb loobumine sama võistluse teistes mänguliikides. Kehtib Liidu egiidi all toimuvatel 
võistlustel. 
Hääletus: Poolt – 12, vastu – 3, erapooletu – 0 
Otsus: Lisada reeglimuudatus ESL võistlusreeglitesse. 
 
Otsustati lisada järgmisest hooajast alates Eesti edetabelisse välismängijate tulemused. 
 
Ettepanek muuta võistlusreeglite punkti 18.4 
Uus sõnastus: Poolfinaalid ja finaalid Suure auhinna sarja ja Noorte Suure auhinnasarja 
etappidel (U17 ja U19) toimuvad võimalusel väljakukohtunikega, kelle nimetab vastava 
võistluse peakohtunik. 
 



 

   
Ettepanek koostada võistluste  distsiplinaarreeglistik. 
Otsustati: võistlustoimkond arutab võistluse distsiplinaarküsimusi ja koostab reglemendi. 
 
Ettepanek muuta tugevusklasside nimetusi: 
Meistriliiga – eelnevalt A-liiga 
Esiliiga – eelnevalt B-liiga 
2.liiga – eelnevalt C-liiga 
3.liiga – eelnevalt D-liiga 
4.liiga – eelnevalt E-liiga 
Otsustati muuta tugevusklasside nimetusi. 
 
Toimus arutelu võistlusreeglite punkti 7.3 üle - Võistlussarjade üldjuhendid ja võistluste 
juhendid ei tohi olla vastuolus ESL reeglitega. 
Hääletus: Poolt – 12, vastu – 2, erapooletu - 1 
 
Ettepanek hääletada ESL võistlusreeglite ja Eesti Meistrivõistluste reeglite vastuvõtmise poolt. 
Hääletus: Poolt – 13, vastu – 2, erapooletu – 0 
Otsus: ESL võistlusreeglid ja Eesti Meistrivõistluste reeglid on vastu võetud. 
 
 

3. Liikmemaksud 
Liikmete poolt Liidule ja liikmete poolt Spordiregistrile esitatavate andmete osas esineb 
kohati suuri erinevusi. Liit soovib, et liikmed esitaksid andmeid korrektselt, kuid praegune 
liikmemaksu süsteem, millega iga lisandunud liikmega kasvab maksukoormus, soosib 
liikmete arvu ebaõiget esitamist. Liit soovib, et liikmemaksude süsteem motiveeriks klubide 
liikmete arvu kasvu. 
Liit pakub välja järgneva liikmemaksu süsteemi: 
Ümardada liikmemaks ühe liikme kohta 13,00 euroni. 
Kuni 49 liikmega klubi – liikmemaks isikupõhine (nagu senise süsteemi puhul) 
50-99 liikmega klubi – liikmemaks 550,00 eurot aastas 
Üle 100 liikmega klubi – liikmemaks 1000,00 eurot aastas 
 
Toimus arutelu liikmemaksude süsteemi üle ning keda käsitleda klubi liikmena. Seisukoht, et 
spordiregistris klubid kajastaksid kõiki sulgpalli harrastajaid. Klubi liikmena käsitlekatkse 
klubiga liitunud või klubi juures regulaarselt harjutavaid sportlasi ja harrastajaid.  
 
Ettepanek hääletada uue liikmemaksusüsteemi poolt, mis hakkab kehtima alates 2016. aastast. 
Hääletus: Poolt – 8, vastu – 3, erapooletu – 4 
Otsus: Uus liikmemaksu süsteem on vastu võetud. 
 
 

4. Võistluste korraldamine 
Toimus arutelu võistluste korraldamise üle. Mis on meie eesmärk? Kas võistlus peaks olema 
„ägedam“ mängijale endale, publikule? Milline on atraktiivne võistlus?  
Probleemid – vähe pealtvaatajaid, ka korraldava klubi liikmed ja lapsevanemad alati ei osale. 
Selle tulemusel pole võistluse toetamine sponsori jaoks atraktiivne. Probleemiks 
punktikeerajate vähesus.  
Pakuti erinevaid lahendus: 
Koostada võistluste korraldamise reglement. 



 

   
Väärtustada GP-sarja meistriliiga finaalmänge. 
Suurendada GP sarja auhinnafondi 
Iga klubi, kes tuleb võistlusele, võtab kaasa 2-3 punktikeerajat, kes võistlusel ei võistle. 
Püüame võistlusele appi saada lapsevanemaid.  
 
Võistluste korraldamise arutelu vajab jätku järgmisel ümarlaual, et leppida kokku võistluste 
korraldamise hea tava ja kvaliteedinõuded. 
 

5. Kalenderplaan 2015/2016 
Klubide sooviavalduste alusel on koostatud uue hooaja kalenderplaan.  
Noorte GP-1 etappi soovivad korraldada Pärnu Sulgpalliklubi ja Tallinna Sulgpallikeskus. 
Juhatus soovib näha uusi klubisid GP etappe korraldamas ning laiemat regionaalset 
kandepinda ning seetõttu otsustati anda võistluse korraldusõigus Pärnu Sulgpalliklubile. 
Kalenderplaanis vajavad täpsustamist tiitlivõistluste toimumiskohad. 
 
ESL avaldab kalenderplaani vastavalt ESL reeglite tähtajale. 
 

6. Jooksvad teemad 
 

6.1 2016. aasta tiitlivõistlused 
2016. aastal toimuvad Euroopa Mees- ja Naiskondlikud MV, U15 Euroopa Meistrivõistlused, 
U17 Euroopa Meistrivõistlused ja Euroopa Meistrivõistlused. 
On tõenäoline, et Liit ei suuda finantseerida koondise lähetamist kõikidele tiitlivõistlustele ja 
treenerite kogul tuleb seada prioriteedid.  
 

6.2 Kohtunike tasud võistlustel 
Eiki Õunapuu tutvustas Kohtunike Kogu (KK) ettepanekut pea- ja väljakukohtunike 
fikseeritud tasudest Eesti-sisestel tiitlivõistlustel, Noorte GP ja GP etappidel. Soov on, et 
lisaks fix päevatasule oleks kaetud kohtunike sõidukulud, mitmepäevase võistluse puhul ka 
majutuskulud (juhul kui kohtunik on teisest linnast).  
Klubidel küsimus, milliseks kujunevad võistluste kulud võrreldes seni kokkulepitud 
pakettidega? 
Liidu korraldatud tiitlivõistlustel tooks pakutud ettepanek kaasa osavõtumaksude märgatava 
tõusu. Liidu ettepanek jätkata samade tasudega, mis kehtisid sellel hooajal 
Otsustati: Liit saadab KK-le Liidu ettepaneku kohtunike tasude osas liidu korraldatud 
võistlustel. KK täpsustab GP-del ja Noorte GP-del tasude maksmisega seonduvaid küsimusi. 
 
Ettepanek: Kohtunike Kogu võiks koostada infokirja/kutse – Tule kohtunikus! - , mida klubid 
saavad oma liikmetele saata, et tutvustada kohtunike tööd ja tegevust.  
Ettepanek: korraldada uutele kohtunike kandidaatidele koolitus. 

 
 
 
Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 
 
 
 
 
Karol Kovanen      Siiri Rajamägi 


