EESTI SULGPALLILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Nr 1
14.06.2013 Pärnu, Tammsaare pst 4
14.25-17.00
Üldkoosolekul osales 17 (seitseteist) liidu liikme esindajat, neist 8 (kaheksa) kirjaliku
volitusega. Seega on üldkoosolekul otsustusvõimeline kvoorum.
Koosolekut juhatas: Karol Kovanen
Protokollis: Siiri Rajamägi
Osalejad:
Klubi
1
Pärnu Sulgpalliklubi
2
Puhja Sulgpalliklubi
3
TÜ Akadeemiline Spordiklubi
4
Spordiklubi Aeg
5
Tondiraba Sulgpallikool
6
Tondiraba Sulgpalliklubi
7
Superseeniorid
8
MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus
9
Pärnu Linna Spordikool
10 Sulgpalliklubi Triiton
11 Tartu Kalev
12 Kiili Sulgpalliklubi
13 Tallinna Kalev
14 SK Asimuut
15 SK MTÜ Drive
16 Viimsi Sulgpalliklubi
17 TTÜ Sulgpalliklubi
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Katre Roopere
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Jüri Starkopf
Cristian Saar, Alfred Kivisaar
Anneli Kõrge
Mart Siliksaar
Mart Siliksaar
Aare Luigas
Aare Luigas
Aare Luigas
Aigar Tõnus
Aigar Tõnus
Neeme-Andreas Eller

Märkus
Volitus
Volitus
Volitus

Volitus
Volitus
Volitus
Volitus

Volitus

Kutsutud: Ago Tiiman, Tarmo Marandi - Kohtunike Kogu esindajad, Aavo Raig
Päevakord:
1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Liidu eelarve 2013, 2014
3. Põhikirja muudatusettepanek
4. Võistlusreeglite muudatusettepanekud
5. Kalenderplaan 2013-2014
6. Noortespordi toetuse jagunemine ja lepingud klubidega, aruandlus
7. Jooksvad küsimused

1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Siiri Rajamägi kokkuvõte majandusaasta aruandest.
Mart Siliksaare küsimus seoses koondise treenerite tasustamisega.

Vastus: Lisaks treenerite töötasule maksab Liit EOK poolt laekuvast rahast treeneri kulud
koondiste lähetamisel ja muud koondisega seotud kulud.
Karol Kovaneni ettepanek kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Kinnitada 2012. aasta Sulgpalliliidu majandusaasta aruanne.
2. Liidu eelarve 2013, 2014
Karol Kovaneni ja Siiri Rajamägi ettekanne ja selgitused Liidu 2013. aasta eelarve kohta.
Eelarvesse on juurde lisatud Juunioride Maailmameistrivõistlused ja diagrammid 2013. ja
2014. aasta kulude ja tulude kohta.
Mart Siliksaare (Triiton) ettepanek: kiirendada klubidega noortespordi toetuse lepingute
sõlmimist ja toetusrahade väljamaksmise protsessi.
Vastus: järgmisel aastal püüame lepingud varem sõlmida ja noortespordi toetuse
väljamaksmine toimub varem, eeldusel, et klubi poolsed kohustused Liidu ees on täidetud.
2014. aasta eelarve on klubide poolt teadmiseks võetud.
Karol Kovaneni ettepanek hääletada 2013. aasta Liidu eelarve kinnitamise poolt.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Sulgpalliliidu 2013. aasta eelarve on kinnitatud
3. Põhikirja muudatusettepanek
Sulgpalliliidu juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta Liidu põhikirjas järgmise punkti
sõnastust: 36. Juhatuse tööd korraldab president. Juhatuse liikmete arv on vähemalt 3 ja mitte
rohkem kui 7.
Uus sõnastus:
36. Juhatuse tööd korraldab president. Juhatuse liikmete arv on vähemalt 3 ja mitte rohkem
kui 10.
Karol Kovaneni ettepanek hääletada põhikirja punkti 36 muutmise poolt.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu – 0
Otsus: Liidu põhikirja muudatus vastu võetud
4. Võistlusreeglite muudatusettepanekud
Kohtunike Kogu teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta järgmiste võistlusreeglite punktide
sõnastusi:
5. Võistlustest osavõtu õigus
5.4 Kui naisvõistlejaid ei ole nii palju, et saaks võistelda oma tasemeklassis, võib ta osa võtta
oma tasemeklassist üks aste madalamas meeste klassis.
Uus sõnastus:
Kui naisteliigas mõnes mänguklassis on võistlejaid kaks või vähem, võivad nad peakohtuniku
nõusoleku korral võtta osa mängudest meesteliigas oma tasemeklassis või üks aste madalamas.
Sellise ümberpaigutuse korral mainitud naismängijad ei saa meesteliiga edetabelipunkte ega
auhindu.
Hääletus: Poolt – 0, vastu – 17, erapooletu – 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 5.4 uus sõnastus ei ole vastu võetud.

Lisada uus punkt 5.5. Kui segapaarimängu mingis klassis on 2 või vähem võistlejate paari,
siis võivad nad peakohtuniku nõusoleku korral võtta osa mängudest üks aste madalamas
klassis meespaarismängude liigas.
Sellise ümberpaigutuse korral nimetatud segapaarid ei saa meespaarimängude klassi
edetabelipunkte ega auhindu.
Hääletus: Poolt – 0, vastu – 17, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 5.5 ei ole vastu võetud
7. Noorte Eesti Meistrivõistlustest osavõtu õigus
Uus sõnastus: Eesti Noorte Meistrivõistlustest osavõtu õigus
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkt 7 uus sõnastus on vastu võetud
7.1 Eesti Noorte Eesti Meistrivõistlustest võib osa võtta vastavasse vanuseklassi kuuluv Eesti
Vabariigi kodanik ja alalise elamisloaga välisriigi kodanik, kes on ESPL liikmeklubi liige.
Uus sõnastus: Eesti Noorte Meistrivõistlustest võib osa võtta Eesti Vabariigi kodanik ja
alalise elamisloaga välisriigi kodanik, kes on ESPL liige.
U11-U17 vanuseklassidesse kuuluvad mängijad võivad osa võtta kas oma vanuseklassi või
järgmise vanuseklassi võistlustest. Paarismängudes paigutatakse mängijatepaar vastavalt paari
vanimale mängijale.
Toimus arutelu, mille järgselt üldkoosolek tegi ettepaneku muuta sõnastust järgnevalt:
Uus sõnastus: Eesti Noorte Meistrivõistlustest võib osa võtta Eesti Vabariigi kodanik ja
alalise elamisloaga välisriigi kodanik, kes on ESPL liige.
U11-U17 vanuseklassidesse kuuluvad mängijad võtavad osa üksikmängus oma vanuseklassi
võistlustest, paarismängudes paigutatakse mängijatepaar vastavalt paari vanimale mängijale.
U19 vanuseklassis saavad mängida kõik soovijad vastavalt võistlusreeglite punktile 8.2
Hääletus: Poolt – 15, vastu – 2, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 7.1 uus sõnastus on vastu võetud.
9. Veteranide vanuseklasside võistlustest osavõtu õigus
9.1 Veteranide vanuseklassist võivad osa võtta mängijad, kes selle kalendriaastal, millal
võistlushooaeg hakkab, saavad vähemalt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 või 70 aastaseks.
Uus sõnastus: Veteranide vanuseklassist võivad osa võtta mängijad, kes selle kalendriaastal,
millal võistlushooaeg hakkab, saavad vähemalt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 või 75 aastaseks.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 9.1 uus sõnastus on vastu võetud.
Superseeniorid teevad ettepaneku tutvustada sulgpalli kui elukestvat spordiala, rohkem
kõlapinda seenioride sulgpallile.
13.1 Eesti Meistrivõistlused
13.1.3 Paarismängus mängib maksimaalselt 16 mängupaari Eesti edetabeli alusel. Kui
võistlusele registreerib rohkem mängijaid kui on kohti, siis jääb mängija ootele kuni vabaneb
koht.
Uus sõnastus: Paarismängudes mängib maksimaalselt 32 mängupaari Eesti edetabeli alusel.
Kui võistlusele registreerub rohkem kui 32 paari, siis paarid, kelle edetabeli koht on alates
33.-st, jäävad ootele kuni vabaneb koht.
Hääletus: Poolt – 17, vastu -0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 13.1.3 uus sõnastus on vastu võetud.

19. Mänguriietus
19.1 ESPL poolt kinnitatud rahvusvahelistel võistlustel osalevate välisriigi mängijate
mänguriietust reguleerib vastava riigi liidu poolt sätestatud vastavad reeglid. WBF poolt
kinnitatud võistlustel osalevate mängijate mänguriietust reguleerib WBF võistlusreeglid.
Uus sõnastus: 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 ESPL egiidi all, otsustab võistlejate riietuse üle võistluse korraldaja.
BWF poolt kinnitatud võistlustel osalevate mängijate mänguriietust reguleerivad BWF
võistlusreeglid.
Toimus arutelu, mille järgselt üldkoosolek tegi ettepaneku muuta sõnastust järgnevalt:
Uus sõnastus: Sulgpalliliidu egiidi all toimuvatel võistlustel (GP finaalvõistlused, Eesti MV,
Noorte MV) peab riietus vastama BWF reeglitele.
Nimed on mängijatel kohustuslikud ainult Eesti MV-l alates poolfinaalidest.
Võistlustel, mis ei toimu ESPL egiidi all, otsustab võistlejate riietuse üle võistluse korraldaja.
BWF poolt kinnitatud võistlustel osalevate mängijate mänguriietust reguleerivad BWF
võistlusreeglid.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.1 uus sõnastus on vastu võetud.
19.2.5 mõlemate tekstide kõrgus on vahemikus 6-10 cm, olema suurte tähtedega, ühetasasedsamas suuruses ja selja ülaosal. Kui mängija nimi ei mahu ühele reale, tuleb kasutada
lühendeid. Kogu tekst peab olema ühevärviline.
Uus sõnastus: Mängija nime tähekõrgus peab olema vahemikus 6 - 10 cm, riigi või klubi
nime kõrgus 5 cm. Kirjad peavad olema horisontaalselt või võimalikult ligilähedaselt
horisontaalile ja paigutatud särgi selja ülaossa.
Kirjade järjestus seljal peab olema järgnev: mängija nimi (kui on), riigi või klubi nimi (kui on)
ja reklaam (kui on).
Võistlussärgil olevad kirjad (riik, nimi, klubi) peavad olema tehtud sama ja särgi värvist
selgelt eristuva värviga.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 19.2.5 uus sõnastus on vastu võetud
21. Kohtunike töö
21.2. Klubid määravad kogu hooajale vähemalt ühe kohtuniku kandidaadi, kelle sobivuse
antud tööks kinnitab Kohtunike Kogu. Kui klubi kohtunikku või sobivat kohtunikukandidaati
ei esita, tasub ta ESL-ile kompensatsiooni 250€ /hooaeg.
Uus sõnastus: Klubi, kus on vähemalt üks A-liiga mängija või mille liikmete arv on vähemalt
10, peab esitama Liidule hooaja alguses kohtuniku või kohtunikukandidaadi.
Liidu juhatus võib liikmeklubi vastava taotluse alusel vabastada üheks hooajaks kohtuniku või
kohtunikukandidaadi esitamise kohustusest. Selliseid taotlusi võib esitada mitte sagedamini,
kui 1 kord 3 aasta jooksul.
Kui klubi ei esita Liidule kohtuniku või sobivat kohtunikukandidaati, ega mainitud
kohutustest vabastamise taotlust, peab klubi tasuma ESL-ile kompensatsiooni 250€ /hooaeg.
Toimus arutelu, mille järgselt üldkoosolek tegi ettepanku muuta sõnastust järgnevalt:
Uus sõnastus: Klubid määravad kogu hooajale vähemalt ühe kohtuniku kandidaadi, kelle
sobivuse antud tööks kinnitab Kohtunike Kogu.

Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Võistlusreeglite punkti 21.2 uus sõnastus on vastu võetud.
Kohtunike Kogu kutsub klubisid üles näitama suuremat aktiivsust kohtunikukandidaatide
esitamisel.
Aigar Tõnus soovitab Kohtunike Kogul korraldada koolitusi. 2012 sügisel toimus Tallinnas
Kohtunike Kogu poolt korraldatud seminar, osavõtjaid oli küllaltki vähe.
25. Edetabel
a) muuta numeratsioon ja praegu Punkt 25.7 muuta Punktiks 25.8.
b) Punkti 25.7 uus sõnastus: Mängija, kellel puuduvad edetabelipunktid, võib tasemeklassi
valida, saades edetabelipunkte vastavalt võistlusel saavutatud kohale.
Toimus arutelu, mille järgselt üldkoosolek tegi ettepaneku muuta sõnastust järgnevalt:
Uus sõnastus: Mängija, kellel puuduvad edetabelipunktid, võib tasemeklassi valida, saades
edetabelipunkte vastavalt võistlusel saavutatud kohale kui on võidetud vähemalt üks mäng.
Hääletus: Poolt – 17, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: numeratsioon on muudetud ja võistlusreeglite punkti 25.7 uus sõnastus on vastu
võetud.
5. Kalenderplaan 2013-2014
Uue hooaja kalenderplaani projekt on klubidele laiali saadetud.
Pärnu SK soovib oma paarismänguturniiri korraldada septembri lõpus või oktoobri alguses
(praegu kalendris 21.09.)
Sulgpallikeskus soovib korraldada Noorte GP -1 etapi, kalendris on korraldaja Tondiraba SK.
Eesti MV ja Noorte U11-U17 MV toimumiskohad on lahtised.
Võistluskalendri kinnitab Liidu juhatus.
6. Noortespordi toetuse jagunemine ja lepingud klubidega, aruandlus
Lepingute jaotamine noortespordi toetust saavatele klubidele. Allkirjastatud eksemplar Liidu
sekretärile.
Klubid esitavad noortespordi toetusraha kasutamise kohta aruande Liidule hiljemalt
31.jaanuar 2014. Aruandevorm on klubidele saadetud.
7. Jooksvad küsimused
7.1 Liidu arengukava ja koostamise toimkond
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku arutada selle teema üle Sulgpalliliidu ümarlaual.
Üldkoosolekul arutelu arengukava üle ei toimunud.
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