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Kohaletulnud kinnitasid päevakorra ühehäälselt. Koosoleku juhatajaks valiti S. Rannaväli,
protokollijaks T. Kirs.
1. 2013 võistluskalender
A. Holm - ainsana on konkreetse kirjaliku ettepaneku 2013. võistluste osas teinud vaid
Elva, kes on pakkunud, et nad võiksid korraldada tiitlivõistlused nii harjutuses Compak
Sporting kui ka Inglise Sporting. Silma on väljendanud valmisolekut korraldada Sportingu
Eesti MV, kuid ametilikku taotlust nad saatnud ei ole. Lisaks on hetkel lahtine veel
Sportingu Eesti KV, millel korraldaja praeguse seisuga puudub.
M. Mäesalu - Silma LK esindajana kinnitan, et oleme valmis korraldama Sporting Eesti
Meistrivõistlused 24.-25.08., kui EJSL meile selleks võimaluse annab.
T. Kirs - mulle tundub, et nelja tiitlivõistluse kuuest Elvas korraldamine võiks Elva klubile
üsna koormav olla ja samuti näib see pisut liiga Lõuna-Eesti keskne. Varasematel aastatel
oleme püüdnud võistlusi jagada erinevate tiirude vahel, et laskuritele pakkuda vaheldust ja
korraldajatele võrdseid võimalusi.
A. Holm - palju sõltub Tallinna Jahimajandi otsusest, mis saab Männiku jahilasketiirust.
Praegu on Tallinna Jahimajand kuulutanud välja konkursi uue rentniku leidmiseks ja hetkel
ei ole nad veel otsust langetanud. EJSL ise otsustusprotsessis ei osale, mistõttu meil
puudub ülevaade, millises järgus läbirääkimised on ja keda võiks rendileandja eelistada.
Kui Männikuga seotud olukord selgineb, siis saame ka parema ülevaate, mis meie
laskeradade maastikul toimuma hakkab.
S. Rannaväli - kas me peaksime kalendri avaldamisega sellisel juhul ootama, kuni
Männiku tulevik selgub?
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A. Holm - olen seda meelt, et peaksime 2013. aasta võistluskalendri siiski lähipäevil
kinnitama ja võibolla mõnede võistluste toimumiskohad lihtsalt hetkel veel lahti jätma.
Laskurid tahavad oma aega planeerida ja kalendriga pikalt venitamine ei oleks nende
suhtes aus.
A. Taal - Kuulialadel näeb kalenderplaan välja selline:
- Kombi Eesti KV on 4.-5.05. Laekveres, Kombi Eesti MV on plaanitud 15.-16.06 Männikul,
kuid ilmselt plaanitakse võistlused ühepäevasena, ehkki Eesti MV viiakse läbi FITASCi
programmi täismahus, s.o. 40 lasku vintrelvast ja 100 märki haavipüssist.
M. Tambla - Kas see laskuritele koormavaks ei muutu?
A. Taal - Kahtlemata on täisprogrammi laskmine ühel päeval keeruline ülesanne, kuid
kahepäevane võistlus sunniks osa potentsiaalseid osavõtjatest kõrgemate kulude tõttu
kõrvale jääma, mistõttu osalejate arvu võimalikult kõrgeks viimise huvides oleme sunnitud
kogu võistluse ühele päevale mahutama.
Teistest kuulialadest veel niipalju, et VJM Eesti MV Männikul lükkub esialgselt plaanitud
kuupäevalt eeldatavasti 4.augustile ja harjutuse JP Eesti MV toimuvad 17. augustil
Viljandimaal, kuid täpne laskerada on veel ebaselge.
Juhatus otsustas 2013. aasta võistluskalendri kuupäevade osas kinnitada, kuid
jättis lahtiseks haavlivõistluste toimumise asukohad, mille juhatus kinnitab
järgmisel koosolekul
2. Kütiliin
A. Taal - EJSL on olnud aastast aastasse Kütiliini peakorraldaja, seda valdavalt Tõnis ja
Jaan Balodise eestvedamisel. Osalejate arv on aasta-aastalt vähenenud ja algusaja
peaaegu 1000-st osavõtjast on nüüdseks järel mõnisada. Nüüd on EJS tundnud huvi, kas
EJSL oleks nõus loovutama Kütiliini korraldamise neile.
S. Rannaväli - ma ei loobuks Kütiliini korraldamisest kuigi kergekäeliselt. Tegelikult on
Kütiliin kõige potentsiaalsemaks kuulialade harrastajate juurdetuleku kasvulavaks.
Peaksime mõtlema, kuidas Kütiliin jahimeestele atraktiivsemaks muuta ja nad tagasi
võistlusest osavõtma tuua.
M. Mäesalu - mina isiklikult olen veendunud, et Kütiliin on tore ja vajalik võistlus, et
laskmisoskust parandada, kuid praeguse formaadi juures näivad mulle igal aastal
detsembrikuus Valgas korraldatavad finaalvõistlused pisut ülepakutud. See on üsna
ebaratsionaalne 10 lasu pärast näiteks Läänemaalt Valka ja tagasi sõita, seda eriti
detsembris, kui teed on libedad ja päev lühike.
T. Kirs - mulle on alati segaseks jäänud Kütiliini korrespondentsvõistluse formaat, kus iga
osalev võistkond laseb neile sobival hetkel ja mitte kellegi kontrolli all oma tulemuse ja siis
hiljem paigutatakse need skoorid omavahel pingeritta. Ma ei väida, et tulemusi võltsitakse
või kirjutatakse niisama laest, aga minuarust oleks kohasem, kui EJSL’i poolt volitatud
kohtunikebrigaad käiks ette kokkulepitud kuupäevadel maakondades Kütiliini sooritusi
vastuvõtmas. Sellisel juhul jätaks Kütiliini tulemused endast ka märksa usaldusväärsema
mulje, sest punktisummad on kirja pannud sõltumatu komisjon.

EJSL juhatuse koosoleku protokoll 08.01.2013

A. Holm - palju on räägitud sellest, et võidavad ühed ja samad jahtkonnad ning teistel
puudub motivatsioon võistlustest osa võtta. Selle vältimiseks oleks mõistlik tulemused
jagada tasemegruppidesse, et ka tippudest nõrgema tasemega meeskondadel tekiks huvi
uuesti Kütiliinis osaleda.
Juhatus otsustas volitada A. Holmi ja A. Taali EJS-ga antud küsimuses kohtuma
ning täpsustama EJS-i Kütiliiniga seotud eesmärgid, kuid väljendas selgelt EJSL-i
huvi ise Kütiliini korraldamist jätkata.
3. Jooksvad küsimused
A. Holm - EJS korraldab ka sel suvel jahimeeste kokkutuleku ning sel korral on kaalumisel
laskmisalade muutmine. Mis korraldajatel täpsemalt plaanis on, ei ole veel selge, kuid
kuuldavasti kaalutakse seni programmi kuulunud laskmisalade asendamine
meelelahutuslikumate ja vähemsportlikumate vastu.
S. Rannaväli - hetkel meil puudub täpne ülevaade, kuidas EJS tänavuse kokkutuleku
laskmisvõistlust korraldada plaanib, kuid leian, et EJSL peaks igal juhul püüdma
laskealade osas kaasa rääkida ja vajadusel kokkutuleku laskmisvõistluste korraldamise
kasvõi enda peale võtma.
Juhatus otsustas volitada A. Holmi ja A. Taali EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsuga antud
teemal kohtuma ning täpsustama jahimeeste kokkutuleku laskmisvõistlustega
seotud küsimusi.
Lisaks arutas juhatus EJSL tulevikustrateegiad ning organisatsioonil ees seisvaid valikuid.
Kohustati tegevjuhti ja raamatupidajat järgmiseks juhatuse koosolekuks kokku panema
ülevaade 2012. aasta finantstulemustest ja ette valmistama 2013. aasta eelarve.

Juhatus leppis järgmise koosoleku toimumise ajaks kokku 29.01. algusega kell 16:00
Koosoleku lõpp kell 18:55

................................................... A. Holm (koosoleku juhataja)

................................................... T. Kirs (protokollija)
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