Protokoll
Eesti Sulgpalliliidu üldkoosoleku protokoll
Nr. 2017-1
12.06.17 Pärnu, Pärnu Jahtklubi
12:00-18.00
Üldkoosolekul osalesid 18 liidu liikme esindajat, neist 12 kirjaliku volitusega
Koosolekut juhatasid Karol Kovanen, Sulgpalliliidu president ja Renna Unt, Sulgpalliliidu
tegevjuht
Protokollis: Maris Mehine
Osalejad:
Klubi
1. MTÜ Kiili Sulgpalliklubi
2. MTÜ Asimuut
3. Nõo Sulgpalliklubi
4. Pärnu Sulgpalliklubi
5. SK MTÜ Drive
6. SK Tallinna Kalev
7. Tallinna Sulgpallikeskus
8. Tallinna Sulgpalliklubi
9. Tehnikaülikooli Sulgpalliiklubi
10. Tondiraba Sulgpalliklubi
11. Tondiraba Sulgpallikool
12. Sulgpalliklubi Triiton
13. Tartu Ülikooli ASK
14. Viimsi Sulgpalliklubi
15. Rahvaspordiklubi Kuuse
16. SA US Tenniseakadeemia
17. Tallink-City spordiklubi
18. Tartu Kalev
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Külalised: Kristel Tannik, Artur Zalužnõi, Tarmo Marandi, Anne Mobel, Reet Vokk, Rainer
Kaljumäe
Päevakord:
- Majandusaasta aruanne
- Revisjoni komisjoni aruanne
- Liitumine spordiorganisatsioonide Hea juhtimise tavaga
- Võistlusreeglite muudatused
- Noortespordi toetuse jagamise alused
- Juunioride EM korraldamine
- Võistluskalender
- Spordiregister andmete esitamine
- Sporti populariseerivad üritused 2017
- Muud küsimused

1. Majandusaasta aruanne
Liidu juhatus tegi ülevaate viimase aasta peamistest tegevussuundadest tippspordi, sulgpalli
populariseerimise ning võistluste korraldamise valdkonnas ning 2016. a majandustulemustest.
Liidu majandusaasta lõppes üle mitmete aastate positiivsete tulemiga, millest osa kandus üle
2017. a eelarvesse tippspordi toetuseks, osa 2017. Yonex Estonian International
omafinantseeringuks ning osa jääb reservi. Liidu presidendi sõnul on eelarve reserv arvestades
liidu eelarve mahtu ja rahavooge hädavajalik, et tagada kõigi kohustuste õigeaegne täitmine.
Otsus: Üldkoosolek hääletas majandusaasta aruande kinnitamise üle. Üldkoosolek kinnitas
2016.a majandusaasta aruande.
Hääletus: 18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu

2. Revisjonikomisjoni aruanne
Liidu eelmisel üldkoosolekul moodustati revisjoni komisjon Tarmo Marandi juhtimisel.
Revisjoni komisjon esitas liidule revisjoni aruande. Juhatus koostas oma hinnangu, millega
revisjoni komisjoni aruanne lükati tagasi, kuna aruanne ei andnud vastust revisjoni peamisele
eesmärgile hinnata majandusaasta aruannet, samuti sisaldas aruanne tõenditel mitte põhinevaid
järeldusi ning ei olnud arvesse võtnud revisjoni käigus komisjonile esitatud materjale.
Liidu juhatus ja tegevjuht tutvustasid seisukohti, miks juhatus otsustas revisjoni komisjoni
aruande tagasi lükata. Revisjoni komisjon tutvustas revisjoni töö käigus ilmnenud leide ja
järeldusi.
Otsus: klubid hääletasid salajasel hääletusel, kas revisjoni komisjoni aruanne esitatud kujul vastu
võtta või nõustuda juhatuse seisukohaga ja mitte vastu võtta. Üldkoosolek revisjoni aruannet
vastu ei võtnud.
Hääletus: revisjoni aruande kinnitamise poolt 0, vastu 15, erapooletu 3.
3. Liitumine spordiorganisatsioonide Hea juhtimise tavaga
Eesti Olümpiakomitee on välja töötanud vastu võtnud „Spordiorganisatsioonide hea juhtimise
tava“. Eesti Sulgpalliliit tegi ettepaneku liituda „Hea juhtimise tavaga“. Hea juhtimise tava
põhimõtete järgmine tagab klubide ja liidu töö läbipaistvuse. Eesti Sulgpalliliit kutsus ka kõiki
klubisid üles oma klubi poolt „Hea juhtimise tava“ vastu võtma.
Otsus: Toimus hääletus Eesti Sulgpalliliidu „Spordiorganisatsioonide hea juhtimise tavaga“
liitumise üle. Üldkoosolek otsustas liituda „Spordiorganisatsioonide hea juhtimise tavaga“.
Hääletus: poolt 18, vastu 0, erapooletu 0
4. Võistlusreeglite muudatused
Üldkoosolek arutas liidu võistlusreeglite muudatusettepanekuid. Klubid tegid üldkoosolekule
esitatud reeglite muudatusettepanekutes võistlejate asendamise osas ettepaneku võrreldes teiste
meistrivõistlustega teha erand Eesti Seenioride meistrivõistlustel ja käsitleda Eesti Seenioride
meistrivõistlustel asendamisi sarnaselt GP-dega.
Otsus: üldkoosolek kiitis heaks ühehäälselt esitatud reeglite muudatusettepanekud, va GP reeglite
punkt 8.2 sõnastus, kus toimus hääletus.

GP reeglite 8.2 puhul arutati erinevaid võimalusi, kuidas määrata GP Finaalis osalejad.
Üldkoosolek soovis hääletada koosolekule pakutud variantidest muudatusettepanekut sõnastuses:
Punktis 8.2 nimetatud korra alusel kutsutakse Finaali ainult need mängijad, kes on hooajal
osalenud vähemalt ühel etapil vastavas mänguliigis Meistriliigas. Kui sel viisil mängijaid
kutsudes GP Finaalis ettenähtud osalejate arvu vastavas mänguliigis meistriliigas osalenud
mängijatest kokku ei tule, kutsutakse seejärel osalejaid finaali vastavalt edetabeli
paremusjärjestusele.
Hääletus: poolt 12, vastu 3, erapooletu 4
5. Riikliku noortespordi toetuse jagamise alused
Vastavalt liidu tippspordi kogu arutelule esitas Eesti Sulgpalliliit üldkoosolekule
muudatusettepaneku pesaraha jaotamiseks. Liit esitas kaks varianti, esimene, mille alusel
pesaraha jagamise aluseid ei muudeta. Teine, mille alusel pesaraha hakatakse jagama, arvestades
klubis harjutavate noorte arvu.
Otsus: Üldkoosolek hääletas pesaraha jaotamise muutmise ettepanekut, millega pesaraha
hakatakse jagama klubide suuruse alusel. Ettepanekut vastu ei võetud.
Hääletus: poolt 5, vastu 10 ja erapooletud 2
Üldkoosolek arutas Mart Mäeranna poolt kirjalikult esitatud ettepanekuid tulemustoetuse
määramisel tiitlivõistlustel võistkonna võistluse ja individuaalvõistluse puhul punktide jaotuse
muutmiseks nii, et võistkonna võistlusel saavutatud koha eest saadud punktid läheksid osalejate
vahel jagamisele. Üldkoosolek arutas samuti ettepanekut tulemustoetuse määramisel paarismängu
punkte hakata andma mõlemale paarilisele ja mitte enam paari vahel jagada.
Mõlemad ettepanekud klubide toetust ei leidnud ja üldkoosolek nende üle hääletada ei soovinud.
Juunioride EM korraldamine
Karol Kovanen tutvustas võimalust korraldada Eestis Tallinnas Kalevi spordihallis 2018. a
septembris Juunioride Euroopa Meistrivõistlused: “Euroopa Sulgpalliliidus on meid tähele
pandud kui head võistluste korraldajat ja aktiivset liitu. Euroopa Sulgpalliliit näeks heameelega,
et Eesti taotleks võistluste korraldamise õigust. Läbirääkimisi toetuse osas on peetud linna,
ministeeriumi ja liidu praeguste toetajatega. Eeldused on, et projekt tuleks rahaliselt nulli või
õnnestumisel isegi väikese rahalise plussiga. Kuigi praegu hetkel täielikku garantiid eelarve
tasakaalu osas veel ei ole, vajalik on leida võistlusele toetajaid ja teadmata on täpsed avaliku
sektori toetussummad. Juunioride EM oleks koostöö projekt, mida me peaksime korraldama kõik
koos ja selleks on vajalik klubide huvi ja koostöö. Liit üksinda võistlust ei korralda ja vaja on
paljude vabatahtlike abi. Kas klubid on võistluste korraldamisest Eestis huvitatud ja oleksid
valmis panustama ise ja abiliste leidmiseks.
Klubid väljendasid positiivset huvi, kuid võistlus on pikk (10 päeva), mis on korralduslikult
keerukas. Lepiti kokku, et Tallinna klubid, kus tuleks suurem osa vabatahtlikke, annavad nädala
jooksul liidule tagasisidet, mille põhjal juhatus teeb otsuse võistluse taotlemise kohta.
6. Võistluskalender
Üldkoosolek vaatas üle ja arutas kalenderplaani, mille juhatus kinnitab ja mis avalikustatakse
liidu kodulehel võimalikult peatselt.
Mart Siliksaar pakkus välja hakata tulevikus korraldama GP-sarja kui suurt, uhket võistlust.
Juhatus nõustus ja esitab klubidele A4 paberil oma nägemuse soovituslikust GP-sarja
korraldusstandardist, millele oodatakse klubide tagasisidet.

7. Andmete esitamine Äri- ja Spordiregistrile
Kõik liidu liikmesklubid on kohustatud esitama 30. juuniks andmed spordiregistrile
tulude-kulude kohta ja majandusaasta aruande äriregistrile. Liit teavitas klubisid, et enam ei
kehti varasem lubatud hilinemisaeg kaks nädalat. 30. juuni läheb andmete esitamine lukku ning
nii klubide endi jaoks kui sulgpalli osas tervikuna on väga oluline, et kõik andmed esitaksid.
Andmete esitamata jätmisel kaob klubidel võimalus avaliku sektori toetuste taotlemiseks, samuti
vähenevad liidu saadavad toetused.
8. Sulgpallisündmused sügisel
Liit teavitas klubisid mitmetest sügisel kavas olevatest sulgpallisündmustest, kus klubidel on
võimalus ja soovitus osaleda, et sulgpalli populariseerida.
• Euroopa spordinädal 2017, 23.-30. september.
http://www.spordinadal.ee/ koduleheküljel on võimalik kalendrisse lisada oma klubi poolt
korraldatavaid spordiüritusi. Nt on võimalik tutvustada sulgpalli erinevates koolides ja
lasteasutustes. Samuti toimub palju spordiüritusi ja infopäevi üle Eesti.
• Spordimess, mis kõigi eelduste kohaselt toimub augusti lõpus Tallinna lauluväljakul.
Mess toimub kuni 3 päeva ja oodatud on kõikide spordialade esindajad tutvustamaks oma
spordiala. Samal ajal toimub ka ratsutamise maailma karikaetapp spordimessi kõrval alal.
• Sulgpalli turunduskampaania – sügisel valmib uus sulgpalli äpp, kui ka uuendatakse Eesti
Sulgpalliliidu kodulehte. Samuti on plaanis korraldada sügisel sulgpallinädal, kus nädala
aega promotakse meedias sulgpalli. Eesmärk on kaasata võimalikult palju inimesi
mängima sulgpalli ning kasvatada teadlikkust sulgpallist kui spordialast. Soovime kaasata
võimalikult palju sulgpalliklubisid ning ootame ettepanekuid eesootavaks nädalaks.
9. Muud küsimused
Mart Siliksaar avaldas soovi rääkida Eesti mängudest. Spordiklubi Jõud korraldab iga nelja aasta
tagant võistlust nimega „Eesti mängud“. Võistluse korraldajal, on huvi kaasata 2019. aastal
võistlusesse ka sulgpall. Oodatud on sulgpalliklubide ja esindajate ettepanekud, kuidas seda
võistlust peaks sulgpalli tasandil läbi viima. Mart Siliksaare ettepanek, et liit võtaks ühendust
võistluste korraldajatega ja kinnitaks soovi, et sulgpall soovib mängude kavas olla. Liit lubas seda
teha.

