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Sulgpalli turunduskampaania nädal
Juunioride EM
Eesti koondise treenerite süsteem
Muud teemad

1. Sulgpalli turundusnädal
Eesti Sulgpalliliit uuendab oma olemasolevat logo ning valmimisel on uus koduleht. Uuest
hooajast algavad uuesti ka üle-Eestilised Sulgpall kõigile koolitused, mis viiakse läbi
kooliõpetajatele. Turunduskampaania raames on plaanis korraldada sulgpallinädal, mille
raames toimub välimeedia kampaania koostöös Digiekraanidega, „Ema-isa-laps,
sulgpalliturniir mõnes Eesti maakonnas, sulgpalliklubidega koostöös korraldatakse
näidistreeningud, mängud staaridega jms. Eesmärk on turundusnädal korraldada oktoobri teises
pooles-novembri alguses.
2. Juunioride EM
2018. aasta Juunioride EM korraldaja on Eesti. Võistluse heaks läbiviimiseks on vaja kaasata
palju vabatahtlikke. Eesti Sulgpalliliit koostöös sulgpalliklubidega hakkab otsima esmalt
põhimeeskonna liikmeid erinevate valdkondade koordineerimiseks ning seejärel vabatahtlikke.
Abiliste leidmiseks koostada võistluste korraldusmeeskonna struktuur. Välisriikidest
pealtvaatajate toomiseks pakuti idee koostada paketid, kus sisaldub ööbimine, transport,
turismiprogramm. Välisriikide sihtrühmadeni jõudmiseks on võimalik kasutada teiste riikide
sulgpalli alaliitude ja Euroopa Sulgpalliliidu abi. Sulgpalliliidu juhatus arutas ka Juunioride
Euroopa Meistrivõistluste juhtkomitee loomist.

3. Eesti koondise treenerite süsteem
Juhatus arutas noortekoondise treeneri koha taasloomist. Viimastel aastatel olnud U17 ja U19
vanuseklassid peatreeneri koordineerida. Juhatus otsustas, et U17 ja U19 koondise peatreeneri
kohale korraldatakse konkurss.
4. Muud teemad:
SK Fookus liitumisavaldus
SK Fookus on esitanud liidule liitumisavalduse. Juhatus otsustas SK Fookus võtta liidu
liikmeks.
Kohtunike töökoormus hooajal
Kohtunike koormus hooajal tehtavate võistluste ajal on olnud ebaühtlane, samuti on mitmetel
võistlustel kohtunikke olnud vähe. Juhatus arutas vajadust kehtestada kohtunike jaoks
miinimum võistluste arv hooajal. Juhatus otsustas, et kohtunikud, kes soovivad käia Eesti
Sulgpalliliidu kohtunikuna välisvõistlustel, peaksid hooajal osalema Eestis vähemalt neljal
võistlusel, sh kahel liidu korraldatud võistlusel. Kohtunikele, kes ei ela alaliselt Eestis on
võimalik erandi loomine, mis lepitakse kokku vastava kohtunikuga.
Euroopa Sulgpalliliidu „Player pathway“ koolitusel osalemine
Euroopa Sulgpalliliit korraldab „Player pathway“ koolituse, kus osalemiseks katab igast riigist
kahe osaleja kulud. Osalema oodatakse alaliitude töötajat või juhtkonna esindajat, kes seotud
tippspordi strateegia kujundamisega ning alaliidu spordi direktorit või treenerit, kes seotud
tippspordi kavandamisega. Juhatus otsustas koolitusele lähetada liidu tegevjuhi Renna Unti
ning treenerina Rainer Kaljumäe, kes on seotud koondise ettevalmistamisega Juunioride EMks Tallinnas.

