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Päevakord: 

1. Sulgpalliliidu 2019 eelarve 

2. Võlad liidule 

3. U15 ja U17 treenerite konkurss 

4. Euroopa mängudele treeneri lähetamine 

5. Noorte talentide arenguprogramm 

6. Eesti sulgpall 55 

7. Sulgpalliliidu kontori asukoha muutus 

8. Liidu juhatus 

 

 

1. Sulgpalliliidu juhatus arutas liidu 2019 aasta eelarve esimest drafti. Eelarve on hetkel 

tasakaalus, samas pole veel teada järgmise aasta riiklikud toetused ja 2018. a lõppseis.  

Otsus: Vaadata eelarvet uuesti järgmisel koosolekul.  

2. Juhatus arutas võlgu liidule. Liidul on saamata aastate tagant mõned YEI osavõtumaksud ja 

Sulgpall kõigile osalustasud.  

Otsus: Kanda maha raamatupidamises võlad summas 350 EUR, mida pole enam realistlik 

tagasi saada.  

3. Liit kuulutas välja U15 ja U17 treenerite konkursid. Treenerite ametikohad ei ole palgalised 

vaid kaetakse tegevusega seotud kulud. Kummalegi konkursile laekus üks avaldus. 

Otsus: kinnitada U15 treeneriks Kaisa Simon ja U17 treeneriks Heiki Sorge. Treeneritel on 

ettevalmistuseks kasutada liidu eelarve vastava vanuseklassi kulurida. Kummagi treeneriga 

sõlmida kokkulepe, kus täpsustatakse eesmärgid ja vastastikkused õigused ja kohustused. 

4. Euroopa Mängudele lähetatava tugipersonali arv (akrediteeringute arv) ei ole hetkel teada ja 

selgub lõpuks sõltudes nii kvalifitseeruvate sulgpallurite arvust kui kogu Eesti koondise 

suurusest. 

Otsus: Euroopa Mängudele lähetatava sulgpalli treeneri osas saab esimese valiku teha 

kvalifitseerumise viimasel päeval 28. märtsil maailma edetabelis kõrgeimal kohal olev 

kvalifitseerunud sportlane. Kui sulgpall saab rohkem kui ühe tugipersonali koha, siis järgmise 

valiku saab teha teisena kvalifitseerunud sportlane jne. 

5. Juhatuse arutas noorte talentide arenguprogrammi. Eelmisel juhatuse kohtumisel lepiti 

kokku võimaluste uurimine Muru fondiga koostööks. Muru fondi esindajatega kokkusaamisel 

olid mõlemad pooled koostöö osas positiivsed. 

Otsus: koostada noorte talentide arenguprogrammi eesmärgid ja struktuur  ja täpsem kava 

koostööks Muru fondiga 

6. Juhatus arutas Eesti sulgpall 55 tähistamist.  



Otsus: Korraldada Eesti sulgpall 55 pidu Rock Cafes. Peo piletite eelmüük hinnaga 15 EUR 

alates detsembrist kuni YEIni. Peale YEI-d peopilet 20 EUR. Ukse peal kallim. Peopiletiga 

söök-jook, pidu, esindajad. Eesti meistrivõistlustel osalejatele sisaldub peo sissepääs 

osavõtumaksus. 

7. Sulgpalliidu kontor asub Tondiraba Tennisekeskuses, kuna tennisekeskus soovib liidu ruumi 

tagasi oma kasutusse, on liidul vajalik kolida uuele kontori pinnale. Liit on uurinud erinevaid 

võimalusi kontori leidmiseks teiste sulgpalli hallide ja spordiasutuste juures. Parim võimalus 

asukoha ja hinna osas on Tere tennisekeskuses. 

Otsus: Sõlmida Tere tennisekeskusega rendileping alates 1. jaanuarist 

8. Liidu 2016. a valitud juhatuses on taandunud üks liige ning kaks liiget on põhitöö tõttu 

kolinud Eestist ära. Sellega seoses arutati juhatuse täiendamist uute liikmetega. Leiti, et 

oleks vaja juhatuse liikmeid, kes võtaksid vedada tegevussuunad: turundus; noorte talentide 

programm ning sulgpalli populariseerimine, et sulgpall saaks enim harrastatud kooli ja hoovi 

spordiks. Klubide ettepanekud on oodatud. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


