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1. Juhatusele teadmiseks
Sulgpalliliit taotles järgmiseks aastaks Euroopa Sulgpalliliidu aastakoosoleku ja
aastaauhindade gala korraldamist. Koostöös Sokos Viru Hotelliga esitati Euroopa
Sulgpalliliidule pakkumine. Järgmine aastakoosoleku toimumiskoht antakse teada selle aasta
koosolekul aprilli alguses.
2. Tippspordi kogu ettevalmistus
Tippspordi kogu järgmine koosolek toimub Paides, liidu ettepanek 20. aprillil. Juhatus
otsustas esitada Tippspordi kogule arutamiseks eelmisel juhatuse koosolekul käsitletud
tippspordi toetuse jaotamise alused. Arvati, et tippspordi toetuse saamine peaks olema seotud
sportlaste plaanide, eesmärkide, eelarve ja vajadustega, Tuleks sisse viia arenguvestluste
süsteem koondise tippudega. Andres Aru on esitanud arenguvestluste struktuuri. Juhatuse ja
liidu kontori liikmed esitavad oma ettepanekud materjali osas ja seda tutvustatakse Tippspordi
kogul. Liit esitab tippspordi kogu eel kogu liikmetele eelnimetatud materjalid ja päevakorra.
Kogu liikmetel on eelnevalt võimalik päevakorra osas esitada oma ettepanekuid.

3. Tiitlivõistluse Eestile taotlemise võimalused
Arutati, kas Eestil oleks võimalusi ja huvi taotleda mõne tiitlivõistluse korraldamisõigust.
Juhatuse arutelust selgus, et seni kuni Euroopa Sulgpalliliidul kehtivad praegused võistluse
korraldusõiguse kõrged tasu, oleks Eestile finantsiliselt jõukohane korraldada vaid
võistkondlike Euroopa Meistrivõistluste kvalifikatsiooni turniiri. Tiitlivõistluste
korraldamiseks peaks riik või kohalik omavalitsus toetama võistluse korraldusõiguse tasu
kandmist, milleks eeldatavalt Eestis huvi ei ole.
Muud teemad
-

Koondise riided. Endiselt pole selgust, millal saabuvad lepingus määratletud selle
aasta Yonexi riided. Juhatus leidis, et kui paar päeva enne juunioride EM-i pole riided
saabunud, tuleb alternatiivina osta need mõnest spordipoest.

-

Eesti sulgpall vajab juurde treenereid. Juhatus teeb ettepaneku ühineda ühel
järgmiseks koosolekutest treenerite koolituse teema arutamisekse Aigar Tõnusel, Jüri
Tartol.

-

Sulgpalli populariseerimine. Arutati edasi eelmistel koosolekutel käsitletud teemat
sulgpalli populariseerimiseks. Valmimisel on sulgpalli reklaamivad arugumendid, mis
oleksid põhisisuks sulgpalli turundamise kontseptsiooni loomiseks ja mida saaksid
kasutada nii klubid, spordisaalid.

