
Eesti Sulgpalli juhatuse koosoleku protokoll 

 

Tallinn, Sõjakooli 10, Tondi Tennisekeskus, Eesti Sulgpalliliidu kontor     27.03.2019 

 

Alguse kell 13.30, lõpp kell 15.00 

Juhataja: Karol Kovanen 

Võtsid osa: Karol Kovanen, Andres Aru, Renna Unt, Siiri Rajamägi 

Puudus: Maria Alajõe, Ando Mellikov, Ken-Marti Vaher, Artur Zaluzhnõi 

Protokollis: Renna Unt 
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1. Badminton Europe suvelaager 

Euroopa Sulgpalliliit korraldab traditsioonilise suvelaagri, kus laager U17 mängijatele ja 

treenerite koolitus. Sel aastal BWF 2 taseme treenerite koolitus. Eesti Sulgpalliliit toetab ühe 

osalustasu ulatuses mängijate osalemist ja osalustasu ulatuses treeneri osalust. Kõigil klubidel 

oli võimalik esitada kandidaate nii sportlase kui treeneri toetuse saamiseks. 

Otsustati: Mängija toetus anda Ramona Üprusele. Treeneri koolituse toetus Robert Kaselale. 

Kaisa Simoni treeneri koolitusel osalemiseks taotleda Sulgpalliliit Badminton Europe Women 

in Badminton vastavat stipendiumi. 

 

2. Maailmameistrivõistlused 



MM toimub augusti lõpus Šveitsis Baselis. Sinna eeldatavalt kvalifitseeruvad mängijad 

üksikmängudes ja võib-olla ka ühes paarismängu liigis. Juhatus arutas sportlaste ja treenerite 

lähetamise korda. 

Otsustati: Sportlaste lähetamisel lähtutakse senisest sportlaste lähetamise korrast ja liit katab 

esimeses voorus kvalifitseerujate lähetuse kulud. Liit lähetab ühe treeneri, st liit katab kuni 

ühe treeneri lähetuse kulud. Treener, kes MM-le kaasa sõidab on, kvalifitseerunud sportlaste 

omavahel kokku lepitud treener. Kui sportlased kokkuleppele ei jõua ja kaasa soovitavaid 

treenereid on rohkem kui üks, siis katab liit iga vastava treeneri kuludest pool või kolmandiku 

(sõltuvalt mitut erinevat treenerit kaasa soovitakse).  

 

3. Eesti meistrivõistlused 

Sulgpalliliit soovib järgmise aasta EMV teha Tallinnas Kalevi Spordihallis. Tallinnas 

korraldamise põhjus - vahepealsetel aastatel oli EMV neli aastat Tartus ning Tallinna 

sulgpallikogukonna hoidmiseks ja kaasamiseks võiks EMV olla enne Tallinnast taas mujale 

minekut ka 2020 Tallinnas. Liit on broneerinud Kalevi spordihalli. Saalihokiliit on esitanud 

soovi korraldada samas oma tiitlivõistluse kvalifikatsiooniturniiri ja palub liidul võistluse 

kuupäevi või kohta muuta. 

Otsustati: EMV kuupäevi ei muudeta. EMV oleks võimalik läbi viia TTÜ spordihoones, kuid 

sellega kaasnevad täiendavad kulud. Viia EMV TTÜ spordihoonesse kui Saalihokiliit on 

valmis vastavad kulud kompenseerima. 

 

4. Eelarve 

Liidu juhatus arutas liidu eelarves koondise ja individuaalsete toetuste osa. Kuna eelmise 

juhatuse koosolekul järel, kus osalesid Indrek Küüts ja Rainer Kaljumäe ning esitasid soovi 

koondise tegemisi ümber vaadata, täpsemat plaani selleks siiski ei esitatud, siis otsustas liidu 

juhatus seni eelarvesse koondise tegevuseks ja individuaalseteks toetusteks planeeritud 

summade jaotust selleks aastaks mitte muuta. Individuaalsete toetuste jagunemise osas 

otsustati tuginedes individuaalsete toetuste jagamise korrale, et toetus jaguneb järgmiste 

sportlaste vahel, kus igaüks saab 1/3 (3500 eur). Toetust saavad sportlased on Raul Must, 

Kristin Kuuba ja paarina Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel. Sportlaste toetuse saamise 

eelduseks on sportlaslepingu sõlmimine ja selle lisade (võistlus-ja treeningkava esitamine), 



samuti arstlikus kontrollis ning tiitlivõistluste eel vormisolekut hindavatel testidel osalemine. 

Testide koostamiseks teeb liit koostööd treeneritega. Testide eesmärk on hinnata sportlase 

valmisolekut ja ettevalmistuse tõhusust.  

5. Murufond 

Eesti Sulgpall 55 peol kuulutati välja Muruturniir ja Sulgpalliliidu koostöö algus ning 

Murufondi loomine. Murufond annab välja Muruturniir stipendiume ja alustab noorte 

talentide programmi. Noorte valiku protsessiga on alustatud ja 16. märts toimub Tallinna 

Sulgpalliklubi korraldatav V Muruturniir. Juhatus arutas Murufondi käitamisega seonduvat. 

 

6. Litsentseerimata turniirid 

Liit on uue kodulehe jaoks koondanud sulgpalli huvilise jaoks info erinevatest Eesti 

mängupaikadest, samale sihtrühmale võiks liidu uuel kodulehel olla info võistlustest. Liit saab 

juba praegu taotlusi soovidega kajastada oma kanalites litsentseerimata turniire, milleks 

praegu piiratud võimalused Juhatus arutas, kuidas litsentseerimata turniiride osas talitada. 

Otsustati: Esitada teema üldkoosolekule otsustamiseks. Juhatuse ettepanek võistluskalendri 

kõrvale luua harrastuskalender, kus on võimalus esitada harrastusturniire. See lahendaks ka 

olukorra, kus liikmesklubid korraldavad nii litsentseeritud ja litsentseerimata turniire. 

Harrastuskalendri turniiride litsentseerimise süsteem ja tasud esitada ettepanekuna 

üldkoosolekule. Eesmärk muuta korraldajale harrastuskalendrisse turniiri lisamine 

atraktiivseks 

7. Reklaami müük 

Arutati liidu kodulehel reklaami müügi hinnakirja koostamist. 

Otsustati: koostada hinnakiri võistlustel ja kodulehel reklaamimiseks 

 

 

 


