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Päevakord: 

1. 2018 a eelarve 

2. Juunioride EM 

3. Üldkoosolek ja tippspordikogu 

4. Kalenderplaani kinnitamise tingimused 

5. BWF aastakoosolek 

 

1. 2018. a eelarve 

Juhatus arutas 2018 aasta eelarvet. Eelarve kulude/tulude struktuur on sarnane eelmiste 

aastatega. Eraldi eelarvel sel aastal Juunioride EM jaoks. 

Juhatus arutas eelarves sportlaste individuaaltoetuste jagamist. Vastavalt liidu tippsporditoetuse 

jagamise korrale jagunevad individuaaltoetused A ja B kategooria sportlaste vahel. 1. jaanuari 

edetabeli seisuga kolm sportlast Raul Must, Kristin Kuuba ja Helina Rüütel kõik B kategooria.  

Otsus: Juhatus kinnitas 2018 eelarve. Juhatus otsustast individuaaltoetused jagada 

proportsioonis 40% Raul Must, 30 % Kristin Kuuba ja 30% Helina Rüütel. Põhjusel, et hetkel 

on Raul Mustal kõige reaalsemad võimalused OM kvalifitseeruda samuti on paarismängijatel 

osad võistluskulud jagatavad. Individuaaltoetuse saamise aluseks sõlmida sportlastega leping, 

seda nõuab ka liidu leping EOK-ga, millega sportlased saavad OM toetust. Sportlased peaksid 

esitama ka hooaja plaani treeningute ja võistluste osas, mis lepingu lisa. Samuti peaksid EOK 

ettevalmistustoetust ja liidu individuaaltoetust saavad sportlased osalema regulaarselt arstlikus 



kontrollis, mis annab tagasisidet treeninguteks ja võistlusteks. Osa liidu toetusest tuleks 

kasutada tervisekontrolliga seotud kuludeks. 

 

2. Juunioride EM 

Juhatus arutas Juunioride EM eelarvet. Oluline lisa eelarvesse tuli EAS toetusest kultuuri- ja 

spordisündmuste toetamise meetmest. See võimaldab korraldada võistlust paremal tasemel ja 

saavutada suuremat meedia kajastust ja publiku arvu. Ettepanek teha EM võimalikult paberi 

vaba ja kasutada asjaajamises digitaalseid lahendusi. Lisaks senisele välisriikidesse tehtud 

videoklippile teha sotsiaalmeedias levitamiseks algatus “Bring your biggest fan to EC”. 

Rääkida läbi Badminton Europe, et nad võtaks selle oma egiidi alla ja kaasata avaklippi mõni 

meie noor mängija.  

 

3. Üldkoosolek ja tippspordikogu:  

Otsus: Üldkoosolek teha Tallinnas, 28.05.2018. Tippspordikogu koosolekuks esitada 

klubidele ettepanek Paides, Nelja kuninga hotellis 04.05, kell 13:00 – 15:00. 

 

4. Kalenderplaani kinnitamine 

Juhatus arutas kalenderplaani võistluste kinnitamise tingimusi.  

Otsus: Klubidel, kes soovivad võistlusi uueks hooajaks kalenderplaani ei tohiks olla 

litsentsitasu, osavõtumaksu ega aastamaksu võlgu Sulgpalliliidule.  

 

5. BWF aastakoosolek 

BWF aastakoosolek toimub 18-19. mai Bangkokis Tais. BWF katab ühe delegaadi kulud.  

Otsus: Juhatus otsustas, et liidu esindajana osalevad juhatuse liige Andres Aru ja liidu 

tegevjuht Renna Unt. 

 

 

 

 


