EESTI JAHISPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Juhatuse koosoleku toimumise kuupäev:
Juhatuse koosoleku toimumise koht:
Juhatuse koosoleku alguse kellaaeg:
Juhatuse koosoleku lõppemise kellaaeg:

01. aprill 2009.a.
Trapi tee 1, Saku Vald, Harjumaa
(Männiku jahilasketiir)
17.00
19.00

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed (osalenud liikmete nimekiri käesolevale
protokollile lisatud):
1.
2.
3.
4.
5.

Hannes Kuusmik;
Tõnu Krooben;
Priit Roostfeldt;
Inga Kõue;
Rainis Nagel;

* juhatuse liikmed Aarne Taal ning Tõnu Kirs ei osalenud.
* koosolekule kutsuti ja koosolekul osalesid kõikide päevakorrapunktide arutamisel Eesti
Jahispordi Liidu järgmised haavlikomisjoni liikmed:
a) Andres Kõiva;
b) Raimo Uuemõis;
c) Anti Järvelaid;
d) Kaupo Kindsigo;
Koosolekut juhatajaks ja protokollijaks valiti kõigi osalenud juhatuse liikmete poolt: Rainis
Nagel
Juhatuse koosoleku päevakorrana kinnitati:
1. Eesti Jahispordi Liidu poolt kinnitatud tiitlivõistluste korraldamise reeglite projekti
ülevaatamine (sh. parimate laskesportlaste väljaselgitamine ja autasustamine);
2. Haavlilaskurite kvalifitseerimine;
3. Eesti Jahispordi Liidu tehnilise komisjoni moodustamine märgi lendude
vastuvõtmiseks enne tiitlivõistlusi;
4. Haavlilaskmise järgunormid;
5. Sporting’us Eesti karikavõistluste korraldamine;
6. Muud küsimused;
Koosoleku päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud juhatuse
liikmed.
Päevakorrapunkt nr 1
Eesti Jahispordi Liidu poolt kinnitatud tiitlivõistluste korraldamise reeglite projekti
ülevaatamine (sh. parimate laskesportlaste väljaselgitamine ja autasustamine)
Selle päevakorrapunkti objektis olev reeglite projekt vaadati üle ning sellesse tehti ühise
arutelu tulemusel said kõik koosolekul osalenud isikud teha muudatus- ja
parandusettepanekuid. Lepiti kokku, et R. Nagel viib tehtud muudatused ja parandused sisse
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ning saadab uue versiooni enne juhatuse poolt kinnitamist koosolekul osalenud isikutele
veelkordseks ülevaatamiseks.
Päevakorrapunkt nr 2
Haavlilaskurite klassifitseerimine
Selle päevakorrapunkti objekti osas lepiti kokku ja otsustati, et kõik jahilaskmisega tegelevad
ning Eesti Jahispordi Liidu litsentsi omavad laskesportlased olenemata võistlusklassist
lähevad ühtse klassifitseerimise alla.
Lepiti kokku, et klassifitseerimist hakatakse pidama pidevalt muutvana lähtudes tingimusest,
et klassifitseeritava jahilaskmise distsipliini osas peab olema laskesportlasel lastud vähemalt
300 registreeritud märki. Nende võistluste nimekirja, millised võetakse aluseks
klassifikatsiooni koostamisel, kinnitab iga võistlushooaja kalendri kinnitamise järgselt Eesti
Jahispordi Liidu juhatus.
Klassifitseerimise muudatusi hakkab teostama I. Kõue. Samas lepiti kokku, et vastava arvesse
mineva võistluse korraldaja peab saatma hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Eesti
Jahispordi Liidule Excel formaadis võistluste protokolli/protokollid ning võimalusel
elektroonilisel kujul.
Juhatus korraldab kehtiva klassifitseerimise korra muutmise vastavalt käesoleva päevakorra
punkti arutamise juures kokku lepitud ja otsustatud põhimõtetele.
Käesolevas päevakorrapunktis toodud paranduste ja muudatuste poolt hääletasid kõik
osalenud juhatuse liikmed.
Päevakorrapunkt nr 3
Eesti Jahispordi Liidu tehnilise komisjoni moodustamine märgi lendude vastuvõtmiseks
tiitlivõistlustel
Otsustati moodustada 4 (nelja) liikmeline tehniline komisjon järgmises koosseisus:
a) Andres Kõiva;
b) Raimo Uuemõis;
c) Anti Järvelaid;
d) Tõnu Kirs;
Otsustati, et märgi lendude vastuvõtmisel peab osalema vähemalt 2 (kaks) komisjoni liiget.
Samas kehtestati tehnilisele komisjonile kohustused ka päevakorrapunktis nr 1 arutatud
reeglitega.
Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed.
Päevakorrapunkt nr 4
Haavlilaskmise järgunormid
Otsustati kinnitada järgmised järgunormid:
1) „Suurmeister”

laskesportlane peab Euroopa Meistrivõistlustel saavutama koha
üldjärjestuse 10 (kümne) parima laskesportlase seas või
Maailmameistrivõistlustel üldjärjestuse 15 (viieteistkümne) parima
laskesportlase seas;
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2) „Meister”

3) I järk
4) II järk
5) III järk

laskesportlane peab Eesti Jahispordi Liidu poolt kinnitatud
meistri-või karikavõistlustel saavutama koha üldjärjestuse 3 (kolme)
parima laskesportlase seas;
laskesportlane peab oma laskmistulemuste põhjal jõudma „A”
tugevusgruppi;
laskesportlane peab oma laskmistulemuste põhjal jõudma „B”
tugevusgruppi;
laskesportlane peab oma laskmistulemuste põhjal jõudma „C”
tugevusgruppi;

Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed
Päevakorrapunkt nr 5
Sporting’us Eesti karikavõistluste korraldamine
Otsustati esialgselt 26-27 septembrile 2009.a. planeeritud Eesti Meistrivõistlused Sporting’us
läbi viia 27-28 juunile 2009.a. planeeritud Eesti Sporting’u Karikavõistluste asemel. Seda
põhjusel, et Sporting’u Karikavõistluste korraldamiseks ei esitatud vähempakkumise
konkursile mitte ühtegi pakkumist ning seega puudub hetkel võistluste korraldaja.
Sporting’u Karikavõistluste korraldamise otsustab juhatus.
Sellise otsuse tegemiseks saadi ka nõusolek võistluse korraldajalt.
Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed
Päevakorrapunkt nr 6
Muud küsimused
1) Otsustati kinnitada Eesti Jahispordi Liidu tiitlivõistlustele järgmised osavõtutasude
suurused:
a) Eesti Karikavõistlused Compak Sporting –
700 krooni;
b) Eesti Meistrivõistlused Compak Sporting –
700 krooni;
c) Eesti Meistrivõistlused Sporting
800 krooni;
d) Eesti Meistrivõistlused Inglise Sporting
700 krooni;
* Sporting’u Eesti Karikavõisluste osavõtutasu kinnitab juhatus pärast võistluste
korraldaja selgumist.
Selle otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed

2) Lepiti kokku, et juhatuse poolt tehakse juhatuse liikmele T. Kirsile ülesanne
võistlusreeglite tõlkimiseks eesti keelde selliselt, et tõlgitud reeglitega oleks võimalik
Eesti Jahispordi Liidu koduleheküljel tutvuda.
3) Lepiti kokku, et juhatuse poolt tehakse juhatuse liikmele I.Kõue-le ülesanne vastutada
EJSL-i kodulehekülje uuenduste eest ning teeb koostööd H.Pahk-ga litsentsiregistri
pidamisel.
4) Lepiti kokku, et instruktorite koolituse programmi töötab välja EJSL-i revident
K.Kindsigo koostöös H.Pahk-ga.
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5) Lepiti kokku, et juhatuse liige R.Nagel vastutab EJSL-i dokumentatsiooni (sh.
juhendid, korrad, protokollid) koostamise ja haldamise eest.
6) Lepiti kokku, et juhatus seab üldkoosolekul Presidendi kandidaadiks üles juhtuse
liikme H.Kuusmiku.
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