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1. Tippspordi arendamine 

Juhatuse koosolekul osalesid külalistena koondise peatreener Indrek Küüts ja treener Rainer 

Kaljumäe.  

Indrek Küüts ja Rainer Kaljumäe esitasid nägemuse koondise tegevuse arendamisest. 

Ettepanek on praegu kaks korda toimuvad koondise trennid muuta kolm korda nädalas 

toimuvateks, et tekiks lisaväärtus klubide tegevusele ja koondise tippudel oleks võimalus koos 

treenida. Ettepanek kujundada Eesti tiim koondise tippudest, kes hakkaksid sh senisest enam 

omavahel koordineerima välisvõistlustel osalemist, et käia samadel võistlustel ja kaasa võtta 

ka treener. Selline koostöö eeldab nii sportlaste kui klubide panustamist sellesse. Toodi välja, 

et sportlaste võistluste ja treeningute planeerimine ei ole väga hea tasemel. Arutati võimalusi, 

kuidas seda parandada.  



Otsustati: Eesti Sulgpalliliidu ja EOK stipendiumi saajate vahel teha lepingud, mis panevad 

paika vastastikkused õigused ja kohustused. Sportlastega lepingu tegemise nõue tuleneb ka 

EOK ja liidu vahelisest lepingust. Lepingu osaks on sportlaste esitatud treening-ja 

võistlusplaan ning eelarve ja kava tervisekontrollides osalemiseks, et hinnata ettevalmistuse 

tõhusust. Koondise treener esitab ettepanekud teiste spetsialistide kaasamiseks, sisendi 

sportlaste tervisekontrolli vajaduste osas ning nägemuse koondise treeningutest uuel hooajal.  

 

2. Juunioride Eesti MV aja muutmine 

U17 koondise treener Heiki Sorge on esitanud ettepaneku muuta Juunioride EMV kuupäeva, 

kuna võistlus kattub Lätis toimuva U17 Euroopa karikaetapiga, kus koondise kandidaadid 

saaksid osaleda. Juhatus arutas Juunioride EMV muutmist.  

Juhatuse otsus: Juunioride EMV kuupäeva mitte muuta. Põhjustel, et paljud sportlased ja 

klubid on praeguse kuupäevaga arvestanud. Kuna Juunioride EMV on samal ajal Seenioride 

EMV-ga, tähendaks see ühtlasi täiendava võistluse teket ja kulu selle finantseerimisele, mis 

tuleks U17 ja juunioride koondise ettevalmistuskuludest. Juhatus leidis, et 

ettevalmistuskulusid ei oleks hea võistluste korraldamiseks kasutada. Arutati ka võimalust 

teha Juunioride EMV ainult pühapäeval, mis võimaldaks suuremal osal sportlastel mõlemal 

turniiril osaleda, kuid leiti, et sellega läheb mängija mängude arv samal päeval liiga suureks. 

 

3. Eelarve 

Juhatus arutas 2018 majandusaasta tulemusi ja 2019. a eelarvet. Liidu eelmise aasta kulud ja 

tulud, milles sisaldus ka Juunioride EM jäid kokkuvõttes tasakaalu.  2019. aasta eelarves on 

osade riiklike toetuste summa veel selgumisel ning eelarve tulud pool pole veel täielikult 

teada. 2019. a eelarve on planeeritud praegu ca 3000 eur miinusega. 

Otsustati: arutada järgmisel koosolekul eelarvet edasi ning täpsemalt spordi treening- ja 

võistluskulude osa võttes aluseks koondise treenerite esitatud ettepanekuid. 

 

4. Eesti Sulgpalliliidu töötajad ja töökorraldus 



Liidu tegevjuht Renna Unt on esitanud avalduse alates jaanuaris 2019 töötada liidus 0.8 

koormusega. Liidu juhatus rahuldas töötaja avalduse. Liidus teised töötajad Katre Soon ja 

Siiri Rajamägi jätkavad seniste koormustega vastavalt Katre Soon 0.5 ja Siiri Rajamägi 0.65 

koormus. 

5. Jooksvad küsimused 

Liidu uue kodulehe jaoks on sulgpalliliit on kaardistanud sulgpalli mängu kohad üle-Eesti. 

Samuti võiks liidu uus koduleht koondada kõiki Eestis toimuvaid sulgpalli turniire. Küsimus, 

kuidas tegutseda litsentseerimata turniiridega. Arutati litsentseerimata sulgpalli turniiride 

temaatikat ja arenguid selles vallas ka BWF ja Badminton Europes.  

Otsustati: liidu kontor koostab järgmiseks juhatuse koosolekuks teema kohta täpse ülevaate ja 

ettepanekud edastisteks tegevusteks. 

 

 

 


