Eesti Jahispordi Liidu
Juhatuse koosolek
Protokoll
17.05.2016
Kaitseliidu peastaap, Toompea 8 , Tallinn
Koosolekul osalesid: Meelis Kiili, Igor Homin, Margus Purlau (Kaitseliidu spordijuht), Triin Roostfeldt,
Andres Kõiva, Sven Rannaväli, Ivar Pärn, Igor Homin, Silvar Algpeus
Protokollis: Triin Roostfeldt
1) KL ja EJSLi koostöö aluste väljatöötamine
2) Elektrooniliste märklehtede seis KL Tallinna tiirus
3) EJSLi kodulehe ja võistluste registreerimise süsteemi kaasajastamise vajaduse
väljaselgitamine
4) Klassinormid jahilaskmises ja järgumärkide andmise hetkeseis ja edasised plaanid
5) Kuulilaskmise juhendmaterjalide uuendamine
6) Litsentsikorra uuendamine
7) Noorte koolitamine, treeninglaagrite korraldamise vajaduse väljaselgitamine
1. Arutleti , milline on koostöö hetkeseis ja kuhu ning kuidas edasi liikuda. Leiti, et midagi
lepingu vormis kokku leppida ei ole vaja, sest olulisem on kokku leppida konkreetsetes
ühistes tegevustes. Jahilaskurite jaoks on oluline teada, mis tingimustel saab Kaitseliidu
laskerajatisi kasutada. Hetkel on avatud kõikidele soovijatele kõik Kaitseliidu lasketiirud välja
arvatud KL Männiku lasketiir. Esimestes on võimalik trenni teha tiirudes kehtestatud
hinnakirjade alusel.
KL Männiku lasketiirus on hetkel piirangud seoses selle mittevastavusega tehnilistele
nõuetele ( KL tehnilise komisjoni otsus). Kaitseliidu liikmetele need piirangud ei kehti. Kuna
KL Männiku lasketiirus plaanitakse erinevaid ümberehitusi, mille projekte teostatakse, siis
piirangud kehtivad seni, kuni tehnilised nõuded on täidetud.
Otsustati, et EJSL annab infot oma liikmetele KL laskerajatiste kasutamise kohta, samuti KL
liikmeks astumise kohta. EJSLi tegevjuht ja KL ülema abi formuleerivad järgmiseks juhatuse
koosolekuks kahe organisatsiooni edasise tegevuskava.
2. Triin Roostfeldt, Igor Homin ja Margus Purlau käisid Kaitseliidu Tallinna Maleva tiirus 17.05.
Vaatasid üle märklehed. Nende seisukord oli rahuldav. Neljast märklehest 1 oli töökorras,
kolmel esines teatud puudusi. Kuna tegemist on juba suhteliselt vanade märklehtedega, siis
tehnilised puudused tulenevad valdavalt vanusest tingitud probleemidest. KL Männiku tiiru
juht A.Pekri on hetkel nende olukorra ja haldamisega kõige rohkem kursis. Ühiselt leiti, et
märklehed peaksid jääma KL tiiru Männikul, sest seal saab suurem osa laskuritest neid
kasutada ning seal on teadmistega inimesed, kes neid vajadusel saavad hooldada ja
parandada. Juhatus otsustas koosolekul, et märklehed jäävad KL Männiku tiiru ja aasta
lõpuks on võimalik välja selgitada ka märklehtede hooldusele minevad kulud. A.Pekri tegeleb
märklehtede parandamisega pärast Juuniorite EM-i, mis toimuvad samas tiirus juuni kuus.

3. Probleem tänase kodulehe ja registri süsteemiga on see, et selle programmeerimisplatvorm
on aja tõttu vananenud ja sellele arenduste tegemine on keerukas/kallis, sest napib
ettevõtteid või arendajaid, kes sellega sooviks tegeleda. Asi on oma 10+ aastat vana tänaseks
ja see teeb keeruliseks igasuguse hinnangu andmise nende muudatuste osas. Tegevjuht
pooldaks lahendust, kus võtaksime kasutusele uuendatud alusplatvormi ja viime sinna üle
suurema osa tänast veebilehe ja litsentsiregistri ja võistluste registreerimise loogikat. Selle
töö mahuks võiks olla ca 1500-2000 eurot. Register ja koduleht vajaksid sisulisi muudatusi,
mille tegemiseks tänasel programmeerimisplatvormil ei ole enam pakkujaid ja seetõttu on
muudatused kokku samas kulu suurusjärgus kui kogu uue keskkonna loomine. Lisaks tooks
uus platvorm kaasa uute tehnilise lahenduse võimalused (parem mobiilne kasutajaliides),
teavitusmehhanismid liikmetele jne. Juhatus arutles sellel teemal. Leiti, et tasuks lähtuda
sellest ,mida me tahame ja kellele. Otsustati , et tegevjuht kaardistab olukorra – teeb
vajaduste analüüsi, kirjeldab need ja võtab pakkumised. Tegevjuht esitab kokkuvõtte
juhatuse koosolekul.
4. Olemas on klassinormid ja nende andmise kord. Olemas on sportlaste nimekiri , kellele on
omistatud järgud ajavahemikus 2009-2011 ( kord hakkaski kehtima alates aastast 2009).
Puudub statistika aastate 2012-2016 (tänaseni) kohta. See tähendab sisuliselt kõikide
võistlusprotokollide läbitöötamist ja kõikide sportlaste andmete töötlemist ajavahemikus
2012 kuni tänane hetk. Juhatus leidis, et seda on vaja tagantjärele teha liikmeskonna
teenindamise aspektist lähtudes. Otsustati, et klassinormide ja järgu arvestuse registri teeb
juhatuse liige Silvar Algpeus. Tähtajaks on 2016.a. lõpp.

5. Kuulilaskmise juhendmaterjalide kaasajastamine ja korrastamine. Vajadus on korda teha
järgmised juhendid: võistlusmäärused kuulilaskmises; EJSLi kuulilaskmise tiitlivõistluste
läbiviimise kord, Haavli- ja kuulilaskmise järgunormid. Otsustati, et Igor Homin võtab enda
peale juhendite korrastamise ja kaasajastamise. Tähtaeg, mil juhendmaterjalid on uuendatud
ja juhatuse poolt kinnitatud on 2016.a. lõpp

6. Tegevjuht tegi ettepaneku parandada/ täiendada litsentsi korda p 2.2 selliselt: Litsentsi
taotlemiseks peab laskesportlane esitama kirjaliku avalduse Litsentsi saamiseks. Selleks on
vajalik täita EJSL-i kodulehelt www.ejsl.ee kättesaadav Litsentsi taotlemise avalduse
blankett, allkirjastada see digitaalselt ja saata e-posti aadressile info@ejsl.ee. Kirjale
lisada litsentsi tasumist kinnitava maksekorralduse koopia.
Litsentsikorda lisada p 5.3.2 Laskesportlane osaleb FEDECATi poolt korraldatud ja/või
FEDECATi võitluskalendris reklaamitud võistlustel, samuti kui laskesportlane osaleb
nimetatud võistlustel korraldaja või kohtunikuna.
Otsustati viia sisse nimetatud
muudatus p.2.2 osas. Ja lisada litsentsikorda p 5.3.2 Tegevjuht parandab korra ja uuendab seda
kodulehel.
7. Juhatus vahetas mõtteid noorte koolitamise, treeninglaagrite korraldamise vajaduse üle.
Arutleti, kas on vaja teha eraldi treeninglaagreid juunioritele ning kui jah, siis mis oleks nende
laagrite sisuline eesmärk. Leiti, et selliste tegevuste eesmärgiks võiks olla näiteks juuniorite
koondise välja panemine tiitlivõistlustele. Otsustati, et teema vajab pikemat arutelu, kuna on
vaja kujundada raamistik noortele suunatud tegevuste osas. Samuti on vaja selleks lisa rida

liidu eelarves. Samuti tuleb mõelda välja, kust eelarves selleks raha leida – kas suurendada
tasusid või otsida sponsoreid või leida lisavahendeid erinevatest fondidest. Järgmisel juhatuse
koosolekul on see samuti üks päevakorra punktidest.

