Protokoll
Eesti Sulgpalliliidu üldkoosoleku protokoll
Nr. 2016-1
16.06.2016 Pärnu, Lootsi 6
12:30-18:00
Üldkoosolekul osalesid 18 (kaheksateist) liidu liikme esindajat, neist 6 (kuus) kirjaliku
volitusega.
Päevakorra punktide 1-2 arutamisel esindatud 16 liidu liikme esindajat, päevakorra punktide 3-6
arutamisel esindatud 18 liidu liikme esindajat.

Koosolekut juhatasid: Karol Kovanen, Sulgpalliliidu president ja Renna Unt, Sulgpalliliidu
tegevjuht
Protokollis: Kristiina Kivari
Osalejad:
Klubi
1
Kiili Sulgpalliklubi
2
MTÜ Asimuut
3
Nõo Sulgpalliklubi
4
Pärnu Linna Spordikool
5
Pärnu Sulgpalliklubi
6
SK MTÜ Drive
7
SK Tallinna Kalev
8
Tallinna Sulgpallikeskus
9
Tallinna Sulgpalliklubi
10
Tartu Spordiselts Kalev
11
Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi
12
Tondiraba Sulgpalliklubi
13
Tondiraba Sulgpallikool
14
Sulgpalliklubi Triiton
15
Tartu Ülikooli ASK
16
Viimsi Sulgpalliklubi
17
SA US Tenniseakadeemia
18
Omniva Spordiklubi

Esindaja
Aare Luigas
Aare Luigas
Mart Mäerand
Anneli Kõrge
Anneli Kõrge
Aigar Tõnus
Aare Luigas
Alfred Kivisaar
Aigar Tõnus
Indrek Küüts
Rainer Terras
Kristo Kasela
Kristo Kasela
Mart Siliksaar
Heiki Sorge
Aigar Tõnus
Rainer Terras
Indrek Raig

Märkus
Volitus
Volitus

Volitus
Volitus
Volitus

Volitus

Külalised: Tarmo Marandi- Kohtunike Kogu esindaja, Ando Mellikov – juhatuse liige

Päevakord:
1. Põhikirja muudatused
2. Majandusaasta aruande 2015 ja eelarve 2016 kinnitamine
3. ESL reeglite muudatused
4. Riikliku noortespordi toetuse jaotamise alused
5. Võistluskalender
6. Muud teemad
1. Põhikirja muudatused

Sulgpalliliidu juhatus esitas üldkoosolekule ettepanekud põhikirja muutmiseks,
millega viia sisse liidu juhatusse asepresidentide kohad ning muuta ülesannete jaotust
tegevuskavade ja eelarve koostamisel üldkoosoleku ja juhatuse vahel. Üldkoosolek
arutas muudatusettepanekuid.
Otsus: Üldkoosolek nõustus kõigi muudatusettepanekutega va p 24 alapunkt 13
lisamine.
Hääletus: Poolt- 16 poolt, vastu-0, erapooletu-0.
2. Liidu juhatuse aruanne viimase tegevusaasta kohta
Liidu juhatus tegi ülevaate viimase aasta peamistest tegevussuunadest saavutsspordi,
sulgpalli populariseerimise, võistluste korraldamise valdkondades ning andis ülevaate
2015. a eelarve täitmisest ja 2016. a eelarvest. Liidu eelarve on viimase kolme aasta
lõikes jätkuvalt kasvanud. 2016. a eelarve tõusu üheks põhjuseks oli
Kultuuriministeeriumi tegevustoetuse ja noortespordi toetuse jagamisel lähtuma
hakkamine kehtivast määrusest. Seni polnud määrust täidetud, mistõttu ka Sulgpalliliit
sai varasematel aastatel vähem toetust, kui määruse kriteeriumite alusel pidanuks.
Omniva Spordiklubi ettepanek – võtta üheks sihtrühmaks ettevõtted. Ettevõtted
võiksid olla huvitatud sulgpalli panustamisest, kui näiteks tippsportlased teeksid neile
näidistreeninguid, üritusi. Liidu kodulehel võiks olla kiirelt leitav info
mängimisvõimaluste kohta ja ettevõtetele, kui nad on huvitatud sulgpalliürituse
korraldamisest oma töötajatele.
Otsus: Üldkoosolek kinnitas 2015. a majandusaasta aruande ja 2016. a eelarve.
Hääletus: Poolt- 16 poolt, vastu-0, erapooletu-0.

3. ESL reeglite muudatused
Liidu võistluskomisjon töötas välja muudatusettepanekud ESL võistlusreeglite
muutmiseks, mis põhinesid hooaja jooksul kerkinud küsimustel. Ettepanekud
kooskõlastati Kohtunike Koguga. Üldkoosolek arutas võistlusreeglite
muudatusettepanekuid ning võttis muudatusettepanekud vastu. Lepiti kokku, et liit
teeb vajadusel muudatused ka GP reeglites, kui ESL võistlusreeglite muudetud
sätetega samasugused punktid on GP reeglites.
Hääletus: Poolt- 18, vastu- 0, erapooletu-0.
Täiendavalt arutati võistlustega seotud järgnevaid teemasid:
Võiks olla app edetabelite jaoks. Kas GP võistlustel peaks olema meistriliigas
miinusringid, kas võistlustabelite formaadi osas peaks tegema korraldajate vahel ühise
kokkuleppe või otsustab iga korraldaja selle üle ise. Teemat arutatakse täiendavalt
järgmisel üldkoosolekul
TÜASK ettepanek võiks olla reeglites erand, kui mängija jääb teisest linnast tulles
esimesele mängule hiljaks, siis ta võiks teistes mänguliikides saada siiski mängida.
Lepiti kokku, et võistlusreeglitesse vastava muudatuse tegemine otsustatakse järgmisel
üldkoosolekul.

4. Riikliku noortespordi toetuse jaotamise alused
Treenerite kogu 12.05 arutas riikliku noortespordi toetuse jaotamise aluseid, mille
põhjal koostati üldkoosolekule noortespordi toetuse jaotamise aluste
muudatusettepanekud.

Üldkoosolek nõutus ettepanekutega toetuse jaotamisel arvesse võetavate võistluste
nimekirja muutmiseks ning juunioride Euroopa Karikaetappide eest saadavate
punktide lisamisega. Lepiti kokku maailma edetabeli punkte andvatel võistlustel 3364. koha eest saadavate punktide maha võtmises ning lisatingimuses, millal saab
maailma edetabelisse või juunioride maailma edetabelisse kuuluvatel võistlustel
esimestes ringides osalemise eest punkte.
Hääletus: Poolt- 18, vastu- 0, erapooletu-0.
Täiendavalt arutati järgnevaid teemasid:
Tehti ettepanek, et medalivõidu korral läheks järgmise aasta noortespordi toetusest 5%
medalivõitjatele.
Nõo SK ettepanek praeguses punktisüsteemis tõsta medalivõidu osakaalu. Sulgpalliliit
töötab järgmiseks koosolekuks välja ettepanekud punktisüsteemi korrigeerimiseks.
5. Võistluskalender
Üldkoosolek vaatas üle järgmise hooaja võistluskalendri. Võistluskalendri
korrigeerimiseks tehti ettepanekud tõsta Babolat I võistlus nädal hilisemaks 15.
oktoobrile. Võistluskalendris hetkel kattuvus 13. mai Kevadsuled ja Yonex Cup
võistlus. Lepiti kokku, et liit räägib läbi korraldajatega, kas üks korraldajatest on nõus
võistluse tegema aprillis või juuni esimesel nädalavahetusel, kui mitte otsustab liidu
juhatus võistluskalendri muutumise vajaduse.
6. Muud teemad
Liidu president andis ülevaate läbirääkimistest uue liidu presidendi ja juhatuse
liikmete leidmiseks. Liidu juhatuse ettepanek valida uus president ja juhatus OM
järgselt, et ühtlustada liidu juhatuse töötsükkel OM tsükliga.
Lepiti kokku üldkoosoleku ja valimiskoosoleku toimumine 30. augustil.
Otsus: Pikendada liidu praeguse juhatuse volitusi 30. septembrini. Hääletus: Poolt- 16,
vastu- 0, erapooletu-0.
Triiton Sulgpalliklubi ettepanek moodustada revisjoni komisjon, mida juhiks Tarmo
Marandi.
Otsustati revisjoni komisjoni moodustamine lisada järgmise üldkoosoleku päevakorda.
Sulgpalliliidu poolt on valmidus, et revisjoni komisjon alustab tegevust juba enne
järgmist üldkoosolekut.
Sulgpalliliit tutvustas GP finaali ajal tehtud küsitlust mängijate hulgas GP finaali
tuleviku osas. Küsitlusest selgus, et pigem ei soovita GP finaali formaadi muutmist
ning puudub selge eelistus võimaliku alternatiivi osas.
TÜASK ettepanek lisada GP reeglitesse muudatus, et GP finaalis saavad osaleda
ainult hooajal vähemalt mõnel võistlusel meistriliigas osalenud sportlased. Otsustati, et
ettepaneku üle otsustatakse järgmisel üldkoosolekul.
Arutati, kuidas muuta GP sarja atraktiivsemaks publikule ja toetajatele. Publikule
peaksid saalis olema istekohad, finaalide ajakava peaks publikule sobima, võiksid olla
publikumängud, loosimised jm. Karol Kovaneni sõnul toetajate saamiseks vajalik
alustada publikule suunatud võistluste korraldamisega, võimalikul toetajal peab olema
võimalus enne toetamise otsustamist „hästi korraldatud“ võistlusel osaleda, peab
olema näha, mida toetama hakkab. GP võistluste korraldajad väljendasid soovi

täiendavalt mõelda oma võimaluste üle võistluste korraldamisel muudatusi teha ning
teemat arutada järgmistel koosolekutel.

