EJSL juhatuse koosolek 12.07.2012
Koosoleku algus kell 10:00
Kohal viibisid: Aare Holm, Ivar Pärn, Meelis Tambla, Sven Rannaväli
Puudusid: Tõnu Kirs, Maanus Mäesalu
Koosoleku päevakord
1. Eelmise koosoleku otsuste kokkuvõte - 15 min, A. Holm
2. Kokkuvõte Kombi EM võistlusest - 30 min, A. Holm/A. Taal
3. EJSL pädevuses olevate laskedistsipliinid - 30 min, M. Tambla
4. EJSL laskesportlase litsentsidest - 30 min, M. Tambla
5. Järgmise koosoleku aja, teemade (2-3) ja teemade ettevalmistajate otsustamine - 15 min
6. Muud küsimused
Kohalolijad kinnitasid päevakorra ühehäälselt. Koosoleku juhatajaks valiti M. Tambla,
protokollijaks A. Taal.
Koosolek:
1. Eelmise koosoleku otsuste kokkuvõte
Juhatuse liikmete kandmine registrisse on viibinud, peaks saama lõpetatud kuu jooksul.
Meenete osas ei tellita mütse, EM rätikuid on üle, neid müüa tulevatel võistlustel. Politsei- ja
Piirivalveametiga suhtleb registrite teemal S. Rannaväli.
2. Kokkuvõte Kombi EM võistlusest
A. Holm esitas ülevaate. Võistlused õnnestusid hästi. Eelarve peaks jääma positiivne peale
sponsorite rahade lõplikku laekumist, kuid seal on arvestamata kulutused, mis on tehtud
sularahas (õhtusöögid jms). Kott võistlejatele sai väga esinduslik. Kohtunikele on tasud
makstud.
3. EJSL pädevuses olevad laskedistsipliinid.
Tulenevalt tiitlivõistluste korraldamise juhenditest tutvustas M. Tambla ettepanekut fikseerida
EJSL pädevusse kuuluvate laskedistsipliinide nimekiri.
Toimus arutelu. EJSL propageerib kõiki jahispordialasid, kuid peab olema selge, milliseid
tiitlivõistlusi koordineerib EJSL ja millistel osalemiseks on vajalik omada laskesportlase
litsentsi.
Otsustati: Kinnitada nimekiri „Eesti Jahispordi Liidu pädevusse kuuluvad laskedistsipliinid“
(Lisa 1) ja avaldada see www.ejsl.ee kodulehel. Nimekiri piiratakse hetkel aladega, kus
tehakse tiitlivõistlusi ning eraldi tegeletakse võimaluste korral aladega, mis neid toetavad ning
võiks saada kunagi tiitlivõistluste aladeks.
4. EJSL laskesportlase litsentsidest
M. Tambla tutvustas muudatuste ettepanekuid litsentside väljastamist administreerimist
puudutavates kordades. Eesmärk on neid kordi lihtsustada ja viia paremini vastavusse tegeliku
praktika ja võimalustega. Pole mõtet koguda andmeid, mis vananevad ja millel pole sisulist
vajadust.

Toimus arutelu. Litsentsi saamiseks vajalike koolituste korraldamiseks puuduvad vahendid ja
see on mõistlik lahendada taotleja enda kinnitusega, et ta on vajalike materjalide tutvunud ja
kohustub neid täitma. Klubilitsentse teadaolevalt ei väljastata, vajaduse nende järele puudub.
Registri pidamise tulevikusuundande mõeldes tuleks uurida võimalusi muude üleriigiliste
registritega ühildamise osas.
Otsustati:
1. Kinnitada uuendatud „Eesti Jahispordi Liidu laskesportlase litsentsi väljaandmise ning
litsentside registri pidamise kord“ (Lisa 2)
2. Kinnitada uuendatud laskesportlase litsentsi taotlemise avalduse vorm (Lisa 3)
3. Teha üldkoosolekule ettepanek kaotada nn klubilitsents ja tunnistada kehtetuks vastav
klubilitsentside väljastamise ja registri pidamise kord.
4. Täpsustada Politsei- ja Piirivalveametiga (või teiste ametiasutustega) teiste ametlike registrite
ühendamise võimaluste osas (S. Rannaväli).
5. Täpsustada litsentsiga seotud vastutuskindlustuse võimalused, sh võistlused (M. Tambla).
6. Litsentsi kehtivusaja pikkuseks määrata 1 kalendriaasta. Seni välja antud 3 aastased litsentsid
on kehtivad, kuid uusi väljastatakse ja olemasolevaid pikendatakse vaid üheks
kalendriaastaks
5. Järgmine koosolek
Koosoleku teemad on alamkomisjonide töö korraldus (A. Taal) ja laskeinstruktorite koolituste
kava ning korraldus (I. Pärn). Koosolek toimub 6. Septembril kell 10:00 Kuristikus (aeg
täpsustada ka kohal mitteviibinud juhatuse liikmetega).
6. Muud küsimused
1. Elektroonilised märklehed. Laekvere esitas omal initsiatiivil esimesena ettepaneku nende
märklehtedega tegelemiseks.
Otsustati: Anda A. Holmile volitus sõlmida leping elektrooniliste märklehtede Laekverele
kasutada andmiseks, eelnevalt esitada lepingu projekt juhatuse liikmetele elektrooniliselt üle
vaatamiseks ja nõusoleku saamiseks. Tähtaeg 15. august.
2. Reitingud ja Kõrge Kukk. 2011. aastal anti välja EJSL medalid EMV harjutuses Kõrge
Kukk, kuigi see ei vastanud tiitlivõistluste läbiviimise tingimustele ja juhendile.
Otsustati: Tunnistada alates 2009. aastast EJSL poolt välja antud kõiki tiitleid ja medaleid
ning muuhulgas arvestada neid järkude arvestamisel ja väljastamisel. Segaduste vältimiseks
tuleb vajadusel täiendada vastavaid juhendeid.

