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1. Koondise ettevalmistus ja treenerid
Sulgpalliliidu juhatus arutas koondise peatreenerite teemat. Heiki Sorge on avaldanud soovi
jätkata sel aastal U17 olnud koondise juhendamist ka juunioride vanuses (U19). Juhatus
leidis, et täiskasvanute koondise senine treeningute süsteem on end õigustanud ja mängijate
tagasiside on positiivne. Samuti on treeningutel võimalus osaleda juunioride koondise
tugevamatel. Tippsportlased peaksid kindlasti käima regulaarses tervisekontrollis, see on
eeldus ka liidu kaudu saadavate toetuste kasutamiseks. Samuti oleks vajalik ka
täiskasvanutele kehalise võimekuse testimine. Juhatus leidis, et tippspordi arendamisel ja
tegevuse professionaalsemaks muutmiseks oleks vajalik suuremal määral kaasata teadmisi ja
kogemusi, mis hõlmaksid sportlase tegevust ja ettevalmistust tervikuna (sh sulgpalli väline).
Otsus: Heiki Sorge kinnitada lisaks U17 vanuseklassile juunioride koondise treeneriks.
Juunioride koondise parimad, kes on arvatud koondise treeningutel osalejate hulka, harjutavad
edasi koondise treeningkogunemistel.
Viia enne naiskondlikku ja meeskondlikku EM-i läbi koondise liikmetele kehalised testid,
mida edaspidi teha regulaarselt.

Soovitava kompetentsiga spordirektori kaasamiseks hetkel täiendavaid ressursse pole ja see
saaks võimalikuks, kui tippspordile eraldatakse selleks otstarbeks täiendavaid vahendeid. Seni
jätkata praeguse koondise peatreeneri süsteemiga.

2. Noorte meistrivõistluste muutmine kalenderplaanis
Seoses noorte vanuseklasside muutmisega kalendriaasta põhiseks on TÜASK klubi esitanud
taotluse muuta noorte ja juunioride meistrivõistluste toimumise aega kevade asemel sügiseks.
Muudatuse tegemiseks otsustati küsida noortega tegelevate klubide arvamust. Klubid olid
võistluste muutmisega nõus
Otsus: Muuta 2019/2020 hooaja kalenderplaani jättes ära Noorte MV ja viies selle võistluse
sügisesse 2020. Juunioride MV mitte üle viia, sest võistlus toimub Seenioride MV-ga koos.
Eraldi võistluse tegemine tähendaks nii juunioridele kui seenioridele osavõtumaksude tõusu,
mis ei soodusta võistlustel osalemist. Samuti on arvestades tiitlivõistluseid, rahvusvahelisi
Juunioride turniire (nt Finnish Junior) ning klubide soove korraldada GP ja Noorte GP ning
teisi võistlusi, keerukas leida sobivat nädalavahetust mõlema võistluse jaoks.
3. Liidu uus koduleht
Koostöös agentuuriga Refleks toimub liidu uue kodulehe tegemine. Juhatus tutvus uue
kodulehe kujunduslahendustega.
Otsus: Juhatus kinnitas uue kodulehe kujunduslahenduse

