EJSL juhatuse koosolek
Aeg: 15.jaanuar 2015, kell 15.00-17.30

Koht: Männiku Jahilasketiir

Osalesid: Sven Rannaväli, Meelis Tambla, Maanus Mäesalu, Hannes Kuusmik, Arles Taal, Ivar Pärn,
Tõnu Kirs, Rita-Anette Kohava
Päevakord:
1. Eelarve 2015 – Rita tutvustas juhatusele varemesitatud eelarveprojekti, eelarve kinnitati.
2. Võistluskalender 2015, kinnitati võistluskalender.CSP Eesti GP ja Eesti MV compak sportingus
otsustati koos korraldada, et anda eesti laskuritele võimalus võistleda koos tipplaskuritega.
Rita paneb kalendri pdf failina kodulehele
3. Männiku suurvõistlused : Sven Rannaväli – võistluse korraldamine sujub ja lisakohustusi
EJSL-ile seoses võistluse korraldamisega ei tule.
4. Kohtunikud 2015 –Ivar Pärn tegi ettepaneku korraldada kohtunike koolitus, et suurvõistlustel
oleks võimalikult palju eesti kohtunikke, kes saaksid seejärele ka rahvusvaheliselt
litsentseeritud. Kohtunike vajadust MM-il hindab 24-le. Korraga on rajal 3 kohtunikku, kes
töötavad 30-minutiliste vahetustega ehk 2 töötavad, 1 puhkab. Männiku JT nõustus katma
koolitusega seonduvad kulutused. Kohtunike särgid loodetakse saada sponsorlusega.
5. Psühholoogiline ettevalmistus suurvõistluseks – leppida koolitaja Aave Hannusega kokku
kuupäevad ja korraldada koolitus. 20 osaleja korral koolituse maksmus laskurile u 20 eurot.
6. Üldkoosolek 2015 ja aasta 2014 parimad 13.märts kell 13.00 korraldada EJS majas Kuristiku
7 üldkoosolek, päevakorda lisada uue juhatuse korraline valimine seoses juhatuse 3 aastase
volituse lõppemisega. Kaaluda parimate autasustamise ürituse läbiviimist üldkoosoleku
raames.
7. Kindlustus - liidu lehele info kindlustuse kohta, iga laskja vastutatab seni ise. Täpsustada
FITASCist, millist kindlustust täpselt nõutakse, sest Eestis ilmselt FITASCi ootustele vastavat
kindlustust ei väljastatagi.
8. Koondise vorm – tutvustati Laskurliidu näidisdresse ja Nike dresse. Juhatuse hinnangul need
esindusdressideks ei sobi. Uurida Montoni 2012 olümpiadresside tellimisvõimalust.
9. Litsentsikorra muudatus – lisada punktile 2.5 järgmine lause „ Litsentsi omanik kohustub
vajadusel esindama Eesti koondist.“
10. Muud teemad
• Võistlustulemused: kodulehelt on kadunud osad CSP võistlustulemused, mis said sinna
lingitud läbi uue programmi. Täpsustada, kas kohtunikel on olemas failid koos
tulemustega ja puudujäägi likvideerima. Edaspidi tuleb kõik võistlusprotokollid esitada
peakohtunikul pdf failina.
• Tegevuskava ja reserv : EJSL on aastatega kogunenud reserv, mis on põhjendamatult
suur. Piisab, kui jätta reservfondi 30% olemasolevast summast. On vajadus tegevuskava
järele. Erinevad võimalused:
1) Laskmise propageerimine
2) Noorte ja treenerite tegevuse toetamine
3) Tippude ja treenerite toetamine
Ettepanek korraldada konkurss, liidu tegevuskava ja täpsemad juhised konkurssiks
koostab uus juhatus.
• Reitingud – arutati üldise reitingu plusse ja miinuseid. Otsustati, et viimane sõna jääb
laskuritele, EJSL kodulehele panna võistlushooajaks poll ja laskurid otsustavad, kas

