EESTI JAHISPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Juhatuse koosoleku toimumise kuupäev:
Juhatuse koosoleku toimumise koht:
Juhatuse koosoleku alguse kellaaeg:
Juhatuse koosoleku lõppemise kellaaeg:

02. juuni 2010.a.
EJS maja, Kuristiku 7, Tallinn
16.00
18:15

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hannes Kuusmik;
Tõnu Krooben;
Priit Roostfeldt;
Rainis Nagel;
Aarne Taal;
Tõnu Kirs (saabus kell 16.17)

Koosolekul osales külalisena revident Kaupo Kindsigo
Koosoleku juhatajaks valiti kõigi osalenud juhatuse liikmete poolt Priit Roostfeldt ja
protokollijaks Rainis Nagel

Juhatuse koosoleku päevakorrana kinnitati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

endise tegevjuhi H. Pahk’iga koostöö lõpetamise fikseerimine;
haavlikomisjoni liikmete ning haavlikomisjoni alakomisjonide liikmete kinnitamine;
2011 aasta võistluste korraldamise õiguse saajatega (korraldajatega) lepingute
sõlmimisest võistluste korraldamise kvaliteedi tõstmiseks;
Juunioridele treeningpäevade korraldamine;
Kütiliin 2010;
Jahimeeste kokkutuleku laskmisest;
Muud küsimused
1) Jahipraktilise kombineeritud harjutuse karikavõistluste korraldamisest;
2) Kohalike võistluste (sh. omavalitsuste võistlused ja mitte FITASC distsipliinid)
laskeharjutused;
3) Täpse laskmise päev kaitseliidu Männiku kuulitiirus 15. augustil 2010.a.;

Koosoleku päevakorra kinnitamise poolt hääletasid viis (5) juhatuse liiget (juhatuse liige Tõnu
Kirs hääletamisel ei osalenud, kuna hilines koosolekule) vastu ei olnud keegi.

Päevakorrapunkt nr 1
Endise tegevjuhi H. Pahkiga koostöö lõpetamise fikseerimine
Juhatus otsustas Eesti Jahispordi Liidu vara, asjade, õiguste jmt. H. Pahkilt ülevõtmise teha
ülesandeks revident Kaupo Kindsigo’le.
Selle otsuse poolt hääletasid kuus (6) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.
__________________
Koosoleku juhataja

_____________________
Koosoleku protokollija
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Päevakorrapunkt nr 2
haavlikomisjoni liikmete ning haavlikomisjoni alakomisjonide liikmete kinnitamine
Juhatus arutas haavlikomisjoni esimehe Andres Kõiva poolt esitatud haavlikomisjoni ja selle
alakomisjoni liikmete nimekirjas toodud kandidaate ning otsustas selle kinnitada järgmiste
tingimustega:
1) Eesti Jahimeeste Seltsi palvel ei soovita, et pakutud kandidaat H. Pahk tegeleks
statistika ja teabealase tööga. Seega peab H. Pahk’i ülesandeks jääma ainult tehnilise
komisjoni liikme töö;
2) Haavlikomisjon peab näitama aktiivset tegutsemist oma ülesannete täitmisel ning
pakutud koosseisus tegutsemisel. Vastavasisuline tegevuse kokkuvõte tuleb
haavlikomisjonil esitada juhatusele hiljemalt 2010 aasta 01. detsembriks.
Selle otsuse poolt hääletasid kuus (6) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.
Päevakorrapunkt nr 3
2011 aasta võistluste korraldamise õiguse saajatega (korraldajatega) lepingute sõlmimisest
võistluste korraldamise kvaliteedi tõstmiseks
Juhatus arutas antud küsimust ning asuti ühisele seisukohale, et lepingute sõlmimine
võistluste korraldajatega on vajalik, kuna see kohustab korraldajat võistluste korraldamisega
rohkem vaeva nägema. Vaidluste ja probleemide vältimiseks tuleb lepingutes täpselt sätestada
mõlemapoolsed kohustused ja lepingute täitmise tagatised (sh. sanktsioonid korraldajale
lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel või rikkumisel).
Arutati ka vajadust, et FITASC kombineeritud jahipraktilise harjutuse karikavõistlustel ja
meistrivõistlustel peab olema peakohtunik ning korrektsed ja FITASC võistlusreeglitega
kooskõlas olevad võistlusjuhendid. Samuti kinnitati vajadust, et kuulilaskmise distsipliinide
osas peab samuti välja töötama ja kehtestama ühtsed, selged ja tänapäevased võistlusjuhendid.
Siinkohal lepiti kokku, et kuulikomisjon kohustub kõik nende pädevusse kuuluvad
laskeharjutuste võistlusjuhendid välja töötama ja juhatusele kinnitamiseks esitama
hiljemalt 11. juuniks 2010.a.
Lepiti kokku, et võistluste korraldajatega sõlmitavate lepingute projektid töötab välja ja
edastab juhatuse liikmetele tutvumiseks ning vajadusel täienduste tegemiseks Rainis Nagel.
Käesolevas päevakorrapunktis arutatu poolt hääletasid kuus (6) juhatuse liiget, vastu ei olnud
keegi.
Päevakorrapunkt nr 4
Juunioridele treeningpäevade korraldamine
Juhatus asus toimunud arutelu põhjal seisukohale, et juunioridele treeningpäevade
korraldamine on vajalik ja need peaks toimuma hiljemalt juuli kuus.
Seoses sellega otsustas juhatus kohustada haavlikomisjoni, et noortetööga tegelev
komisjoni liige esitab juunioride treeningpäevade toimumise programmi koos ajakava
ning osalevate spetsialistide äranäitamisega juhatusele hiljemalt 22. juuniks 2010.a.
Selle otsuse poolt hääletasid kuus (6) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.

__________________
Koosoleku juhataja

_____________________
Koosoleku protokollija
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Päevakorrapunkt nr 5
Kütiliin 2010
Juhatus otsustas heaks kiita idee anda igale maakonnale eellaskmiste läbiviimiseks Euroopa
metssea märklehtede komplektid (koosoleku toimumise hetkeks on osa maakondi need ka
välja võtnud, kuid maakondade juhtorganisatsioonid on veel vaja sellega seoses läbi
helistada).
Juhatus otsustas maksta Kütiliin 2010 andmetöötlejale sarnaselt eelmise aastaga tasu Kütiliin
2010 tulemuste töötlemise eest. Väljamaksmine toimub hiljemalt pärast finaalvõistluse
toimumist. Vastav summa lepitakse vastava isikuga kokku eraldi, kuid see ei tohi olla suurem
kui eelmisel aastal makstud summa.
Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsuste poolt hääletasid kuus (6) juhatuse liiget, vastu
ei olnud keegi.
Päevakorrapunkt nr 6
Jahimeeste kokkutuleku laskmisest
Juhatus otsustas jääda juhatuse liige Aarne Taal’i poolt tehtud Jahimeeste kokkutuleku
laskmisvõistluste juhendi juurde ning samuti otsustati, et Eesti Jahispordi Liit teeb vastava
pöördumise ka Eesti Jahimeeste Seltsile. Pöördumise valmistavad ette Aarne Taal ja Rainis
Nagel.
Selle otsuse poolt hääletasid kuus (6) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.
Päevakorrapunkt nr 7
Muud küsimused
1) Jahipraktilise kombineeritud harjutuse karikavõistluste korraldamisest
Nimetatud küsimuse arutelu on tingitud laskurite poolt esitatud pretensioonist, et II
etapi haavlilaskmise harjutuste läbiviimine ei vastanud kehtivatele FITASC
võistlusreeglitele (esialgses juhendis oli välja toodud, et võistluste läbiviimine toimub
vastavalt FITASC võistlusreeglitele). Seoses sellega esitas president H. Kuusmik
kuulikomisjoni liikmetele järelpärimised, kuid nendest tuli välja, et kuulikomisjoni
seisukohalt oli Avinurmes toimunud II etapil kõik korras (väidetavalt oli ekslikult
võistlusjuhendisse sisse kirjutatud, et võistlus toimub vastavalt FITASC
võistlusreeglitele ning tulenevalt sellest ei nähtud selles tõsist probleemi). Seetõttu
eksiti järgmiste nõuete vastu:
a) haavlilaskmise harjutuse jahipraktiline Compak läbiviimiseks ei olnud
FITASC võistlusreeglites nõutud märgiheitemasinate arvu;
b) ei olnud tagatud laskurite ohutus;
c) ei järgitud FITASC võistlusreeglitega ettenähtud kombineeritud harjutuse
programmi.
Arutelu käigus selgus vajadus, et ka kombineeritud harjutuse haavlilaskmise harjutuse
lennud peaks võistluse eelneval päeval tehniline komisjon vastu võtma. Selle
korraldamine tehti ülesandeks kuulikomisjonile.
Arutati, kas ei oleks mõttekas korraldada kombineeritud harjutusele ainult
karikavõistlus ja meistrivõistlus, kus lastakse ainult FITASC võistlusreeglitega
__________________
Koosoleku juhataja

_____________________
Koosoleku protokollija
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ettenähtud täisprogrammi. Mitte FITASC laskeharjutustest aga oleks otstarbekas
kaaluda, millistes korraldada tiitlivõistlusi ning millised jätta liikmesklubide poolt
korraldatavateks võistlusteks. Vastavad ettepanekud peab juhatusele tegema
kuulikomisjon.
2) Kohalike võistluste laskeharjutused
Siin asus juhatus seisukohale, et vastavad ettepanekud peavad tulema haavli- ja
kuulikomisjonilt, et juhatus saaks kujundada lõplikud seisukohad.
3) Täpse laskmise päev kaitseliidu Männiku kuulitiirus 15. augustil 2010.a.
Juhatus võttis teadmiseks, et 15. augustil 2010.a. toimub kaitseliidu Männiku
kuulitiirus täpse laskmise päev, kus Eesti Jahispordi Liidu poolt osalevad
instruktoritena Aarne Taal ja Kaupo Kindsigo.

__________________
Koosoleku juhataja

_____________________
Koosoleku protokollija

