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1.Aasta parimate valimine
Juhatus valis aasta vabatahtliku klubide ettepanekute alusel. Aasta parimate teistes
kategooriates selguvad parimad rahvahääletuse ja klubide hääletuse tulemusel. Klubide
aktiivsus aasta parimate valimise madal, osales alla poole klubidest.
2. EMV
Juhatus arutas 2018. aasta meistrivõistluste toimumispaika. Arutelus kerkisid esile kaks
spordihalli – renoveeritud Kalevi Spordihall ja A Le Coq spordihoone. Hallidega peetakse
läbirääkimisi järgmiseks aastaks.
Arutati 2017. aasta Eesti Meistrivõistluste võistlustest live-ülekande tegemist. Otsustati
erinevate pakkujatega läbi rääkida. Live-ülekande korral finaalmängudele kommentaator.
Arutati soojendusväljaku võimalust A Le Coq hallis, täismõõtmetes soojendusväljak

tähendaks kolmanda saali osa renti, mis viiks võistluse korralduskulud väga kõrgeks. Otsustati
panna võrk võistlussaali, et oleks väiksemates mõõtmetes soojendusala.
3. Eesti Sulgpalliliidu aasta parimate pidu
Sel aastal toimub Eesti Sulgpalliliidu aasta parimate pidu Eesti Meistrivõistluste ajal,
laupäeval 18. veebruaril Korp! Rotalia Tartus. Arutati ideid peo korraldamiseks.
4. Suveuniversiaad
Heiki Sorge on juhatusele esitanud taotluse toetada tema sõitud treenerina suveuniversiaadile.
Juhatus otsustas, et koondise ettevalmistamisega seotud kulutuste katmine peaks toimuma
prioriteetide alusel ja arvestades liidu eelarve vahendeid. Koondise peatreener Indrek Küütsil
ja juunioride koondise eest sel hooajal vastutaval Rainer Kaljumäel on palutud koostada
koondise arendamiseks prioriteedid ja eelarve, mida seejärel arutab juhatus. Hetkel seetõttu
suveuniversiaadil Heiki Sorge osalemist ei rahastata. Toetus on hiljem võimalik, kui
suveuniversiaad on koondise arendamise kava prioriteetide hulgas.
5. Koondise liikmete toetamine ja lähetamine tiitlivõistlustele
Kuna liidu avaliku sektori toetused on nüüdseks selgunud vaadata üle liidu eelarve ning
millised summad on saavutusspordiks. Saavutusspordi raha planeerimisel vajalik leida jaotus
individuaalsete toetuste ja koondise kui terviku arendamiseks minevate toetuste vahel.
Koondise kui terviku arendamiseks tehtavate kulutuste aluseks on koondise peatreeneri
koostatav kava. Individuaaltoetuste jagamiseks vajalik kokku leppida selged tulemustel
põhinevad kriteeriumid.
Juhatuse ettepanek koondise tippudega viia koondise peatreeneri ja liidu poolt läbi
arenguvestlused. Vestluste eesmärk on sportlaste plaanidest ja ootustest ülevaade, koostöö
sportlaste-peatreeneri-liidu vahel ning need on juhatusele sisendiks täiendavate toetuste
leidmiseks.
Euroopa Meistrivõistlustele sõitjad selguvad veebruari lõpuks. Suure tõenäosusega
kvalifitseeruvad Eesti sulgpallurid nii üksikmängudes kui paarismängudes. Liit saadab EM-le
ühe treeneri, teistel treeneritel võimalus sõita ise kaasa. Otsustati teemat edasi arutada
järgmisel juhatuse koosolekul ja eelnevalt küsida sportlastelt nende eelistusi EM treeneri osas.

