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1. Koondise ettevalmistus
Sulgpalliliidu juhatus jätkas eelmiste koosolekute arutelu koondise ettevalmistuse teemal.
Koondise peatreener on Tartu Ülikooli kliinikumiga läbi rääkides saanud pakkumise
terviklikuks sportlaste tervise näitajate mõõtmiseks. Juhatuse hinnangul võiks saada tervisliku
seisundi hindamine regulaarseks praktikas kõigil koondisse kuuluvatel sportlastel ja see
annaks sisendi füüsilise ettevalmistuse kavadele ning võimaldaks hinnata koondisse soovijate
ettevalmistust koondise valimisel.
Otsus: koondisse kinnitatud sportlased peavad läbima spordimeditsiinilise testimise vähemalt
kord aastas, EOK toetust saavad sportlased kaks korda aastas.
2. Liidu eelarve
Liidu juhatus arutas 2020. a eelarve kavandit. Eelarves mitmete riiklike toetuste maht on veel
selgumisel ning vajalik on eelarve taas arutamine järgmistel koosolekutel. Kulude ja tulude
struktuurilt ja mahult on 2020. a eelarve sarnane eelmise aasta eelarvele. Juhatus arutas
võimalusi, kuidas suurendada omatulude osakaalu.

3. Eesti sulgpalli aasta pidu
Liidu juhatus arutas aasta parimate peo programmi ja muid peo toimumisega seonduvaid
küsimusi ning aasta parimate auhindade kategooriaid.
Aasta parimate pidu toimub 1. veebruaril kell 20.00 Korsten Kitchenis. Peole on oodatud kõik
hingelt sulgpallurid. Piletite eelmüük algab jaanuaris. Eesti meistrivõistlustel osalejatele on
pilet osavõtumaksu sees.
4. AirBadminton
BWF on lansseerinud AirBadmintoni. Hetkel veel ei ole AirBadminton varustus saadaval,
kuid peaks turule jõudma 2020. aastal. AirBadminton on hea viis sulgpalli kandepinna
laiendamiseks.
Otsustati: AirBadmintoni varustuse kättesaadavaks muutumise järgselt korraldada
AirBadmintoni tutvustavad üritused ja teha selle turunduskampaania.

5. Para sulgpall
25. jaanuaril toimub esimene para sulgpalli tutvustav päev Eesti Puuetega Inimeste Kojas.
Tutvustavat päeva viib läbi treener Silva Lips, kes osales Badminton Europe korraldatud para
sulgpalli treenerite koolitusel oktoobris. Klubid on oodatud para sulgpalli tutvustuspäeva info
levitamisest oma võrgustikes. Eesmärk on näidata sulgpalli kui spordiala, mis sobib erineva
kehalise puudega inimestele ja huviliste olemasolul käivitada regulaarsed treeningud.

