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1. Klubide karikas 

Liidu üldkoosolekul mais esitati ettepanek, et GP finaali ära jäämise asemel korraldada 

Klubide meistrivõistlused. Liit esitas klubidele ettepaneku võistluse formaadist ja 

osavõtumaksust, küsides tagasisidet osaluse kohta. Saadud tagasiside põhjal oleks valmis 

osalema ca 5-6 võistkonda, mis on liiga vähe võistluse korraldamiseks järgmisel hooajal. 

Samas pidas juhatus klubide võistlust heaks ideeks, mis vajaks edasi arendamist 

Otsus: korralda uuel hooajal ajurünnak, klubide võistlusele sobiva formaadi välja 

töötamiseks. Võistlus peaks olema pingeline, üllatusmomendiga, et võitja ei oleks ette 

teada. Võistlus peaks klubisid inspireerima osalema ja aktiveerima ka tegevust klubide 

siseselt. GP finaali plaanitud asukohale kalendris on võimalik klubidel esitada taotlus 

Noorte GP sarja täiendava osavõistluse korraldamiseks. 

2. Liidu uus koduleht 

Liidu juhatus vaatas üle uue kodulehe tegemiseks saadud pakkumised ja tegi valikud, 

kellega esmajoones pakkujatest läbi rääkida kodulehe tegemiseks kokkuleppimiseks. 



3. Euroopa Mängude tulemused 

Euroopa Mängudel saavutasid Eesti sulgpallurid häid tulemusi. Liit on esitanud Eesti 

Olümpiakomiteele ettepaneku, et Euroopa Mängude tulemusi käsitletakse võrdsena EM 

tulemustega riiklike stipendiumite ja toetuste määramisel. 

Otsus: kuulutada välja stipendiumi konkurss 5000 eur ulatuses Euroopa Mängude 

parimate sportlaste OM ettevalmistuse toetuseks. 

4. Uue hooaja plaanid 

Esimest korda täienenud koosseisus kohtunud juhatus arutas uue hooaja plaane. 

Eesmärgiks on hakata tegelema ka para-badmintoniga, et sulgpall oleks spordiala kõigile. 

Esimeste sammudena luua sidemed valdkonna katusorganisatsioonidega Eestis ja suhelda 

klubidega nende valmiduse osas para-sulgpalli mängijaid treeningutele kaasata. 

Tippspordi valdkonnas nenditi edasiminekut sportlaste lepingute sõlmimise alal, kuid 

vajalik oleks tippsportlaste tegevuse järjest suurem professionaalsus ning selle alased 

teadmised ning pühendumus. Vajalik on sh edasiminek tervise hoidmise ja üldkehalise 

ettevalmistuse osas. Pakkuda meie treeneritele selles vallas koolitusi ning uurida teiste 

spordialade ja teiste riikide sulgpallurite praktikaid. Tippspordi valdkonna eest vastutavad 

juhatuses Andres Aru ja Kati Tolmoff. Karol Kovanen jääb eestseisjaks sponsorluse 

valdkonnale. 

5. Muud küsimused 

Liidu spordi koordinaator Katre Soon esitas lahkumisavalduse alates 1. septembrist. Liit 

on otsimas uut spordi koordinaatorit. 




