
Eesti Sulgpalli juhatuse protokoll nr 3 

Videosillaga koosolek 

             26.03.2020 

Osalesid: Ulla Helm, Karol Kovanen, Andres Aru, Artur Zaluzhnõi 

Puudusid: Kati Tolmoff, Maria Alajõe, Ken-Marti Vaher 

Protokollis: Renna Unt 

Päevakord: 

1. Riikliku noortespordi toetus 

2. Kutsekomisjoni koosseis 

3. Euroopa suvelaagri stipendiumid 

4. Airbadminton ja parabadminton sündmused 

5. Uue hooaja kalender 

6. Balti seenioride MV 

 

1. Sulgpalliliit koostas riikliku noortespordi toetuse jaotuse klubide vahel vastavalt liidus 

kehtivale noortespordi toetuse jaotamise korrale. Jaotuse koostamisel ilmnes, et 

toetuse jaotamise korras on rahvusvahelistel võistlustel punktid märgitud kuni kohani 

32, samas peaks korra alusel saama punkte kõik, kes turniiril vähemalt ühe võidu 

saavad ning need on olnud ka sportlased kohtadel 33 ja allpool. Seetõttu lisati 

jaotustabelis punktid ka neile sportlastele proportsioonis ülejäänud punktidega. 

Noortespordi jaotus esitati enne juhatust klubidele ülevaatamiseks. 

 

Otsus: kinnitada järgnev noortespordi toetuse jaotus klubidele. Esitada üldkoosolekule 

noortespordi toetuse jaotamise korda täiendused rahvusvaheliste võistluste punktide 

arvestamiseks. 

 

Klubi Pesaraha Tulemusraha Kokku

Nõo Sulgpalliklubi 500,00 €    2 165,08 €         2 665,08 €      

Sulgpalliklubi Triiton 500,00 €    9 663,39 €         10 163,39 €   

MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus 500,00 €    2 948,89 €         3 448,89 €      

Pärnu Spordikool 500,00 €    21,92 €               521,92 €         

Viimsi Sulgpalliklubi 500,00 €    838,63 €             1 338,63 €      

Puhja Sulgpall 500,00 €    -  €                   500,00 €         

MTÜ TÜ Akadeemiline Spordiklubi 500,00 €    3 069,48 €         3 569,48 €      

MTÜ Tondiraba Sulgpallikool 500,00 €    87,70 €               587,70 €         

Kiili Sulgpalliklubi MTÜ 500,00 €    -  €                   500,00 €         

USTA 500,00 €    -  €                   500,00 €         

Veeriku Badminton 500,00 €    2 143,16 €         2 643,16 €      

Rapla SK Valge Hani 500,00 €    -  €                   500,00 €         

Pärnu Sulgpalliklubi 500,00 €    -  €                   500,00 €         

Võru Sulgpalliklubi 500,00 €    -  €                   500,00 €         

KOKKU 7 000,00 € 20 938,24 €       27 938,24 €   



2. Kutsekomisjoni liige Aigar Tõnus esitas juhatusele avalduse, kus taotletakse liikmete 

muutust kutsekomisjoni koosseisus. Kutsekomisjoni senine esimees Aavo Raig on 

avaldanud soovi kutsekomisjonist väljaarvamiseks. Kutsekomisjoni praegused liikmed 

soovivad esimeheks esitada Aigar Tõnuse ning uueks liikmeks Siiri Rajamägi. 

Otsus: juhatus kinnitas kutsekomisjoni ettepaneku. Komisjoni esimeheks Aigar 

Tõnuse ja liikmeks Siiri Rajamägi. Teised kutsekomisjoni liikmed jätkavad 

kutsekomisjonis. 

 

3. Euroopa Sulgpalliliit korraldab juulis suvelaagri U15 vanuseklassile. Laagris saab 

osaleda ühest riigist kuni 6 sportlast. Liit kuulutas välja võimaluse taotleda toetust 

suvelaagris osalemiseks. 

Otsus: Määrata toetus osalustasu summas 450 EUR Laura-Liis Kale. Määrata toetus 

poole osalustasu summas 225 EUR Heili Merisalule ja Karl Aksel Männikule. Andrei 

Schmidtile teha ettepanek katta laagris osalus tema Murufondi noorte programmi 

kasutamata toetuse osast. Omafinantseeringuga laagris osalemiseks esitada Rene 

Leeman (ei taotlenud liidu toetust). Soovi korral omafinantseeringuga esitada laagris 

osalejana Emili Pärsim. Kui mõni eelnevatest sportlastest ei soovi siiski laagris 

osaleda, avaneb laagris osalemise võimalus omafinantseeringuga järgnevatel 

sportlastel 1. Kadi Ilves, 2. Mia Sakarias, 3 Andre Martin Reins.  

 

4. Juhatus arutas AirBadminton ja parabadminton sündmusi, mis olid selleks kevade 

lõpuks ja suveks plaanis. Arvestades viirusest tingitud kriisiolukorda lükata sügisesse 

parabadminton sündmus Tartus, mis pidanuks toimuma 31. mai. AirBadminton 

kampaaniat ei saa ilmselt suvel läbi viia plaanitud viisil avalike sündmustena, kuna 

hetkel on kriisi tõttu teadmata AirBadminton pallide saabumise aeg Eestisse nii 

näidised sündmuste jaoks kui võimalus Eestisse palle saada turustamiseks. Viia siiski 

läbi eeskätt sotsiaalmeedias kampaania kodus õues sulgpalli mängimiseks, mis oleks 

kooskõlas ja toetaks ka praeguseid juhiseid tervise hoidmiseks. 

 

5. Arutati uue hooaja sündmusi. Arvestades viiruse olukorda on väga tõenäoline, et suur 

osa praegu ära jäänud võistlusi jääb pigem ära kui lükkub edasi. Järjepidevuse 

seisukohast on prioriteediks mitte sel aastal ära jätta Eesti meistrivõistluseid. 

Juunioride ja seenioride ning koolide meistrivõistlused plaanida sügisesse ja püüda 

leida nende jaoks sobiv aeg ja saal.  

Võistluse pidamise soovist on teada andnud ka heategevuslik Muruturniir. Rääkida 

läbi Muruturniiri korraldajatega ettepanekuga pidada Muruturniir uue hooaja alguses.  

Uue hooaja algusesse lükata ka noortele tippsportlastele plaanitud koolitus. 

 

6. Tondiraba Sulgpalliklubi, kes korraldab sel aastal Balti Seenioride MV on esitanud 

soovi võistluse edasi lükkamiseks 

Otsus: kinnitada kalenderplaani muutus ja Balti Seenioride MV mitte plaanitud 

kuupäeval mais pidada. Võistluse uus toimumisaeg täpsustada hiljem. 


