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1. Juhatusele teadmiseks
Tere Tennisekeskus
Liidu president ja sekretär kohtusid Tere Tennisekeskuse juhi Marek Kaletaga, Liidule
tutvustati Tennisekeskuse projekti, kuhu valmib 6 sulgpalliväljakuga treeningsaal.
Sulgpalliväljakud saavad valmis jaanuar 2014.
Juhatus näeb perspektiivi Audentesesse treenerikoha saamisel – väljakute valmimisega
on treeningbaas Audentesele väga lähedal.
Sulgpalliga seotud inimeste kontaktaadressid
Püüame koguda kokku kõikide sulgpalliga seotud inimeste kontaktaadressid,
eesmärgiks saada kokku 1000 inimese meilikontaktid. Ühes nimekirjas treenerid, teises
mängijad, lapsevanemad, vabatahtlikud jne.
Kontakte aitavad koguda Siiri Rajamägi, Katre Roopere, Ants Mängel jt.
Euroopa Sulgpalliliidu projekt „Futurse Stars“
Euroopa Sulgpalliliit (BE) on käivitanud projekti “Future Stars”, mille eesmärk on
toetada Euroopa andekaid noormängijaid nende liikumisel noorteklassist täiskasvanute
klassi. Eesti mängijatest valiti projektis osalema Kristin Kuuba. Kokku on projekti
valitud 24 noort mängijat, kelledele pakutakse toetuse abil võimalust mängida hooaja
jooksul rohkem turniire, saada juhendamist erinevatelt treeneritelt ja osaleda laagrites.
BE toetus ühes aastas on 1200€.
2. Liikmeks astumise avaldus
Spordiklubi „Rahvaspordiklubi Kuuse“ on esitanud Liidule liikmeks astumise avalduse.
Otsustati: võtta „Rahvasspordiklubi Kuuse“ Liidu liikmeks. Liidu sekretär täpsustab
klubiga nende kontaktisiku ja –aadressi.
3. EMV toimumiskoht
Toimus arutelu 50. Eesti Meistrivõistluste toimumiskoha üle.

Otsustati: tiitlivõistlus toimub Tallinnas TTÜ Spordihoones. SR kontakteerub hr
Heino Lillega ja külastab TTÜ Spordiklubi. SR kontakteerub Boris Reiheliga Yonexist,
et uurida Yonexi väljakute võimalikku Eestisse jäämist kuni Eesti Meistrivõistlusteni
2014.
4. Noortekoondise tegemised 2013-2014
Toimus arutelu noortekoondise tegemistest 2013. aasta lõpus ja 2014. aastal.
Otsustati: eraldada projekti „Noored 2014. aasta U17 Euroopa Meistrivõistlustel
medalile“ ettevalmistuse (sh projektis loetletud võistlused ja nimetatud tegevused) I
etapiks 5000 (viis tuhat) eurot.
5. Täiskasvanute koondise tegemised 2013-2014
Ants Mängel on pöördunud Liidu juhatuse ja koondise peatreeneri poole kirjaga, kus
soovib oma ideede ja mõtetega tulla peatreenerile appi, eesmärgiks parandada koondise
üldist tegevust, koondise moodustamise kriteeriume ja eeldatavalt ka koondise tulemusi
tiitlivõistlustel.
Otsustati: Heiki Sorge ja Ants Mängel koostavad juhatusele selge kontseptsiooni
koondise moodustamise kriteeriumitest (A ja B koondised), millised tegevused on
koondisele antud hooajaks planeeritud, tegevuste eelarve, kes on tegevustesse kutsutud
jne. Kontseptsiooni pikkus 2-3 a4 lehekülge.
Koondise liikmed peaksid olema avaldatud Liidu lehel, samuti koondise tegevused, et
kõik teavad, kes kuuluvad koondisesse ja mida koondis teeb, mis hetkel toimub.
6. Sulgpalliaasta parimad 2013
Ettepanek täiendada „Eesti Sulgpalliliidu aasta parimad 2013“ valikut järgmiste
nimetustega:
Aasta kohtunik; Aasta vabatahtlik; Aasta sündmus
Otsustati: täiendada aasta parimate valikut ning 2013. aasata parimaid saab valida
kokku 10 kategoorias: mees-sulgpallur, nais-sulgpallur, noor-sulgpallur, treener,
meespaar, naispaar, segapaar, kohtunik, vabatahtlik, sündmus.
2013. aasta parimate valimine toimub läbi liikmesklubide (75%) ja juhatuse (25%).
7. Jooksvad teemad
Ümarlaud 08.november 2013
Järgmine Sulgpalliliidu ümarlaud toimub 08. novembril 2013 algusega kell 14.00
Tallinnas. Täpne toimumiskoht on veel lahtine. Sellel ümarlaual toimub töö rühmades,
rühmadel on erinevad teemad/projektid.
I arutelu – töörühmad (3-4, sõltub ümarlaual osalejate arvust), kelledel on erinevad
teemad/projektid: Shuttle Time, Spordiaasta 2014, Eesti Sulgpall 50, veel midagi?
II arutelu – teemaks Arengukava, töö rühmades.
Ümarlaua eesmärk on, et klubid mõtleksid, mida nemad saavad selle projekti raames
ära teha, mitte mida Liit peaks tegema.
Noormängijate analüüsid
Käesoleva aasta kevadel esitasid noortekoondise liikmed Liidu juhatusele kokkuvõtte
German Junior turniirist, kus analüüsisid oma mänge ja seadsid eesmärke nii Euroopa
Juunioride MV-le kui ka pikemas perspektiivis.
Palume mängijatel uuesti esitada analüüsid (mängijad, kes osalesid Euroopa Juunioride
MV-l 2013 ja mängijad, kes osalevad Slovak Junior 2013 ja Finnish Junior 2013

turniiridel), kirjutades kuidas nad oma „nõrkade kohtadega“ tööd on teinud ja tegema
võrdleva analüüsi, et kas on olnud edasiminekut.
BE „Future Stars“ projekti treeninglaager
Oleme BE kaudu saanud infot, et paljud „Future Stars“ projektiga liitunud
noormängijad soovivad osaleda Yonex Estonian International turniiril. BE tegi Liidule
ettepanku aidata kaasa treeninglaagri korraldamisel enne YEI võistlust. Liit on nõus
laagri korraldamisele kaasa aitamises.
Live-score süsteemide ostmine Liidule
Toimus arutelu live-score süsteemide ostmise kohta. Liit kasutaks süsteeme Estonian
Internationalil, Eesti Meistrivõistlustel, Super Karikal. Liidul oleks võimalus rentida
süsteeme Läti, Leedu, Soome Sulgpalliliitudele ja ka oma liikmesklubidele.
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