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

15. oktoober 2009.a.
Männiku kuulitiir Laskurite maja, Saku
vald
15.30
17.40

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed:
1. Hannes Kuusmik;
2. Tõnu Krooben;
3. Priit Roostfeldt;
4. Rainis Nagel;
5. Tõnu Kirs;
Puudusid juhatuse liikmed Inga Kõue ja Aarne Taal
Koosolekul osalesid külalistena, kes osalesid kõikide päevakorrapunktide arutamisel, Hillar
Pahk ja Arles Taal.
Koosoleku juhatajaks valiti kõigi osalenud juhatuse liikmete poolt Hannes Kuusmik ja
protokollijaks Rainis Nagel
Juhatuse koosoleku päevakorrana kinnitati:
1. 2009.a. parimate jahilaskurite (haavlilaskmine) nimetamine;
2. kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses Compak Sporting
karikavõistluste toimumisega kahe eeletapi ja finaaletapina;
3. kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses Compak Sporting
tiitlivõistlustel kohtunike kasutamisega;
4. kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses kõigil haavlilaskmise
distsipliinidel ümberlaskmisel tolmumärkide kasutamise kohustuslikuks tegemisega;
5. kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses Sporting-u võistlustega –
minimaalse laskekohtade arvu ja laskekohal kasutatavate märgiheitemasinate arvu
määramine;
6. vintrelvalaskmise ja kuulilaskmise hooaja kokkuvõte ja parimate valimine;
7. kuulilaskmise märklehtede tellimine 2010 aasta hooajaks;
8. juunioride treeningpäevad;
9. kuulilaskmise määrustike uuendamine;
10. VSS ja KOMB harjutus hooajal 2010;
11. kuulikomisjoni ettepanek juhatusele;
12. ülevaade EJSL-i võlgnikest ja nendega tegelemise kavandamine;
13. 2010 aasta tiitlivõistluste osavõtutasude suuruse määramine;
14. järgumärkide väljaandmine ning nende kujundamise ja tootmise korraldamisega
seotud isiku määramine;
15. muud küsimused
Koosoleku päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud juhatuse
liikmed. Arles Taali poolt esitatud ettepanekud otsustati arutada muude küsimuste all
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Päevakorrapunkt nr 1
2009.a. parimate jahilaskurite (haavlilaskmine) nimetamine
2009.a. parimateks haavlilaskuriteks otsustati nimetada:
Veteranid: Ivo Sepp
Naised: Tiiu Ratassepp
Juuniorid: Tauri Tamm
Mehed: Hannes Kuusmik
poolt hääletasid 4 koosolekul osalenud juhatuse liiget vastu oli 1 juhatuse liige.
Päevakorrapunkt nr 2
kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses Compak Sporting karikavõistluste
toimumisega kahe eeletapi ja finaaletapina
Haavlikomisjon arutas kõnealust teemat ning nendepoolne otsus oli: Compak Sporting-u
karikavõistlused korraldatakse alates 2010 aasta hooajast kolmeetapilistena. Kahe eeletapina
ja finaaletapina. Igal etapil lastakse 100 märki. Võitja selgitamisel on aluseks punktisüsteem,
mille kohaselt iga etapi võitja tulemus on 100%. Ülejäänute vastaval etapil osalenud
laskesportlaste tulemused määratakse protsentidena suhtes vastava etapi parima tulemusega
ning protsente arvestatakse kuni kaks kohta pärast koma. Lisaks otsustati esialgselt jääda
protsentuaalse arvestuse juurde ja seda katsetada.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget.
Päevakorrapunkt nr 3
kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses Compak Sporting tiitlivõistlustel
kohtunike kasutamisega
Haavlikomisjon arutas kõnealust teemat ning otsustati, et alates 2010 aasta hooajast peab
Compak Sporting-u tiitlivõistlustel kasutatama vähemalt ühte (1) rajakohtunikku ja nelja (4)
kohtunikku. EJSL organiseerib kohtunikud ja kohtuniketasud maksab võistluse korraldaja.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 4
kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses kõigil haavlilaskmise
distsipliinidel ümberlaskmisel tolmumärkide kasutamise kohustuslikuks tegemisega
Haavlikomisjon arutas kõnealust teemat ning otsustati, et kõigil haavlilaskmise distsipliinidel
kasutatakse ümberlaskmistel alates 2010 aasta hooajast tolmumärke (flash targets).
Eesti Jahispordi Liit annab võistluse korraldajale tolmumärgid.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 5
kehtiva tiitlivõistluste korraldamise korra muutmine seoses Sporting-u võistlustega –
minimaalse laskekohtade arvu ja laskekohal kasutatavate märgiheitemasinate arvu määramine
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Haavlikomisjon arutas kõnealust teemat ning otsustati, et alates 2010 aasta hooajast peab
FITASC Sporting-u võistluse korraldamisel kasutama minimaalselt 12 (kahteteist) laskekohta
ning igal laskekohal minimaalselt 4 märgiheitemasinat.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 6
vintrelvalaskmise ja kuulilaskmise hooaja kokkuvõte ja parimate valimine
Vastavalt kuulikomisjoni ettepanekutele otsustati 2009.a. parimateks vintrelvalaskuriteks
nimetada:
Veteranid – Aarne Taal
Naised – Aili Popp
Juuniorid – Jaanus Lind
Mehed – Priit Roostfeldt
Vastavalt kuulikomisjoni ettepanekutele otsustati 2009.a. parimateks KOMB harjutuse
laskuriteks nimetada:
Veteranid – Tiit Karp
Naised – Aili Popp
Juuniorid – Tauri Tamm
Mehed – Kaupo Kindsigo
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 7
kuulilaskmise märklehtede tellimine 2010 aasta hooajaks
Kuulikomisjon tegi Eesti Jahispordi Liidu juhatusele ettepaneku tellida liidule klubidele
edasimüügi eesmärgil 2010 aasta hooajaks järgmised kogused märklehti:
1) Jooksev Põder – 3000 lehte (rohkem ilmselt südamikke) ja 100 põdrakuju
2) Jooksev siga 50m – 2000 lehte ja 5000 südamikku
3) VSS täiskomplekt – 500 komplekti, südamikke – 4000 tükki (4x1000)
4) Eesti siga – 500 tk
Täiendavalt oleks vajalik mõelda ka kleepsude tellimist.
Kuna tegemist on rahaliselt suure investeeringuga, siis asus juhatus seisukohale, et lõplikult
on võimalik antud küsimus otsustada siis, kui täpsustatakse soetamise hinnad võimalike
tootjatega ning kogused klubidega läbirääkimistel. Nimetatud kohustuse võttis enda kanda
juhatuse liige Priit Roostfeldt.
Juhatus palus juhatuse liikmel Priit Roostfeldt’il ja Arles Taal’il uurida ka võimalust
märklehtede failide Eesti Jahispordi Liidule muretsemist, et tulevikus oleks lihtsam ja odavam
tootmist korraldada.
Päevakorrapunkt nr 8
juunioride treeningpäevad
Vaadanud läbi nii haavli- kui ka kuulikomisjoni ettepanekud asus juhatus seisukohale, et nii
haavli- kui ka kuulilaskmise osas juunioride treeningpäevade korraldamine otsustakse
üldkoosolekul. Pärast üldkoosoleku otsust otsustab juhatus antud küsimuse lõplikult.
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poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget.
Päevakorrapunkt nr 9
kuulilaskmise määrustike uuendamine
Seoses käesoleval hooajal tehtud muudatustega kohalikul tasandil ning muudatustega
FITASC-i reeglites oleks vajalik vastavad muudatused ka konkreetselt määrustikesse sisse
viia. Juhatuse liige Priit Roostfeldt märkis, et suurem osa määrustikest on paberkandjalt
arvutisse sisse skaneeritud ning kui kõik on kujundatud trükifaili, vaatab kuulikomisjon kõik
veelkordselt üle ja viib vajalikud muudatused sisse.
Mõistlik oleks need sarnases formaadis elektrooniliselt Eesti Jahispordi Liidu kodulehele üles
panna nagu seda on tehtud ka haavlilaskmise reeglitega.
Päevakorrapunkt nr 10
VSS ja KOMB harjutus 2010 aastal
Juhatus kuulas ära kuulikomisjoni ettepanekud ning asus järgmistele seisukohtadele. Nii VSS
kui ka FITASC KOMB harjutuses viiakse 2010 aasta tiitlivõistlused läbi täisprogrammiga,
kuna 2011 soovime läbi viia Euroopa Meistrivõistlusi.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 11
Kuulikomisjoni ettepanek juhatusele
Kuulikomisjon tegi juhatuse ettepaneku, et jooksva märgi kuulilaskmise harjutustes JP-4,
VJM-4 ja JM-4 lubada võistlustel osaleda ka klubilitsentsi (B-litsents) omanikel.
Põhjendusena toodi välja vajadus neid harjutusi rohkem propageerida ja saada rohkem
osavõtjaid.
Juhatus otsustas, et sellist lähenemist katsetatakse esialgu ainult 2010.a. hooajal.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget.
Päevakorrapunkt nr 12
ülevaade EJSL-i võlgnikest ja nendega tegelemise kavandamine
Eesti Jahispordi Liidu president Hannes Kuusmik andis ülevaate Eesti Jahispordi Liidu
võlgnikest seoses liikmemaksudega, laskeinstruktorite koolituste tasudega ning
litsentsitasudega. Juhatus võttis antud informatsiooni teadmiseks ning otsustas, et
võlgnevused vaadatakse lõpliku selguse saamiseks raamatupidamislikult üle ning seejärel
otsustatakse konkreetsed sammud võlgnikega tegelemisel.
Lisaks vaatas juhatus läbi liikme Tartumaa Tervisespordikeskuse avalduse majanduslikel
põhjustel Eesti Jahispordi Liidust välja astumiseks ning rahuldas selle. Poolt hääletasid kõik 5
koosolekul osalenud juhatuse liiget.
Päevakorrapunkt nr 13
2010 aasta tiitlivõistluste osavõtutasude suuruse määramine
Konkreetselt puudutab antud küsimus haavlilaskmise tiitlivõistlusi. Juhatus arutas antud
küsimust ning arvestades asjaolu, et haavlikomisjon üksmeelset otsust ei esitanud, otsustati
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jätkata tiitlivõistluste korraldamist ka 2010 aastal kehtiva vähempakkumise korra kohaselt.
Samas võttis juhatus vastu ka otsuse, et võistluste korraldamisel peab korraldaja liidule
tõestama, et tal on võistluste nõuetele vastavaks korraldamiseks olemas kõik
märgiheitemasinad, samuti täidetud kõik muud tiitlivõistluste korraldamise korraga sätestatud
nõuded.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 14
järgumärkide väljaandmine ning nende kujundamise ja tootmise korraldamisega seotud isiku
määramine
Juhatus vaatas läbi nägemuse tekitamiseks võetud pakkumise koos märkide kavanditega ning
lükkas lõpliku otsustamise edasi. Seda põhjusel, et lõpliku otsuse vastuvõtmiseks pole selge
tellitavate märkide kogus ning soovitavalt oleks hea otsustamiseks näha ka konkreetseid
märkide näidiseid.
Märkide kogus täpsustada läbi suhtluse liikmesklubidega ning samuti tuleks läbi rääkida
võimaliku tootjaga näidiste ja lõpliku hinna osas.
Päevakorrapunkt nr 15
muud küsimused
1) Kehtiva FITASC-i cõi CPSA pädevuse alla kuuluvate jahilaskmise distsipliinide osas
Eesti Karikavõistluste ja Meistrivõistluste korraldamise vähempakkumise korra
muutmine. Otsustati muuta korra punkti 1.5. ning selle punkti uus kehtiv sõnastus on
järgmine: 1.5. Korra kohaselt on võimalik ühel ja samal vähempakkumisel osalejal
saada endale maksimaalselt kahe (2) Võistluse korraldamise õigus.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
2) Kehtiva tiitlivõistluste korra muutmine seoses Inglise Sporting’u karika- ja
meistrivõistlustega. Juhatus otsustas, et korda tuleb täiendada järgmiste punktidega:
a)
Inglise Sporting karika- ja meistrivõistluste formaat on järgmine: lastakse
100 märki ning finaalis 25 märki. Finaali saab kõigi laskurite üldjärjestuse
kuus (6) parimat laskurit sõltumata võistlusklassist.
b)
Inglise Sporting karika- ja meistrivõistluste läbiviimisel peab olema viisteist
(15) laskekohta ning igal laskekohal lastakse vähemalt kolm (3) dubletti.
poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
3) Arles Taali küsimused seoses Männiku kuulitiiruga (EJSL ja Kaitseliit, kehtivad
lepingud, tegevuskava tiiru haldamisel laskmisalase kauba müük tiirus jne.) Antud
küsimusega tegelenud Hillar Pahk andis ülevaate hetkeseisust Eesti Jahispordi Liidu
suhetest Kaitseliiduga. Hetkel veel lepingut sõlmitud ei ole, kuid läbirääkimised
käivad ning lootus lepingut sõlmida on endiselt olemas. Täpseid kuupäevasid välja
öelda veel ei saa.
Võtnud antud informatsiooni teadmiseks asus juhatus seisukohale, et igasuguste
tegevuste planeerimine seoses Männiku kuulitiiruga saab otsustada alles pärast seda,
kui on sõlmitud Eesti Jahispordi Liidu ja Kaitseliidu vaheline leping.
4) Eesti Jahispordi Liidule ühtsete tiitlivõistluste medalite valmistamine. Juhatus arutas
nimetatud küsimust ning asus seisukohale, et antud teema väärib uurimist. Sellest
tulenevalt otsustati, et tuleb välja uurida, milline võiks olla medalite tootmiseks
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vajalike jäljendi (matriitsi) hind ning kui palju läheks maksma medalite tootmine.
Pärast selle informatsiooni selgumist saab küsimuse lõplikult ära otsustada.
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