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Koosoleku kutses sisalduv päevakord:
1. Juhatuse koosseis, muudatused äriregistris
2. EJSL võistluskalendri 2012 kinnitamine
3. EJSL juhendite ja kordade ülevaatamine, muudatuste kinnitamine juhatuse poolt
4. EJLS tiitlivõistluste registreerimissüsteemi uuendused. Hinnapakkumine
5. Järgumärkide hinna ja väljaandmise protseduuri kinnitamine. Järgusportlaste
nimekirjade kinnitamine
6. Uute laskeinstruktorite ja kohtunike koolitused
7. Muud küsimused
A. Holm tegi ettepaneku muuta päevakorda alljärgnevalt:
1. Juhatuse koosseis, muudatused äriregistris
2. EJSL võistluskalendri 2012 kinnitamine
3. Järgumärkide hinna ja väljaandmise protseduuri kinnitamine.
4. Järgusportlaste nimekirjade kinnitamine
5. Uute laskeinstruktorite ja kohtunike koolitused
6. EJLS tiitlivõistluste registreerimissüsteemi uuendused. Hinnapakkumine
7. EJSL juhendite ja kordade ülevaatamine, muudatuste kinnitamine juhatuse poolt
8. Muud küsimused
Koosolek kinnitas päevakorra muudatuse ühehäälselt
1. Juhatuse koosseis, muudatused äriregistris.
Aare Holm on EJSL tegevjuhina tegutsenud juba alates 20. juulist 2011.a., kuid ta ei ole
endiselt vormistatud EJSL juhatuse liikmeks. Juhatuse liikme vahetuseks on vajalik
võimalikult kiiresti kokku kutsuda üldkoosolek. Lisaks on avaldanud soovi end juhatuse
liikme kohustustest vabastada Tõnu Krooben. Ettepanek on kokku kutsuda koosolek
15.02.2012.
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Juhatus jättis täpse koosoleku kuupäeva kinnitamata, seades selle sõltuvusse 2011. a.
majandusaasta aruande ja 2012. a. eelarve valmimisest.
2. EJSL võistluskalendri 2012 kinnitamine.
A. Holm esitas kalendri, milles on esialgu lahtine Sportingu Eesti meistrivõistlused. Hetkel
ei ole selle võistluse läbiviija selgunud. Antud küsimusega tegeletakse ja läbiviimata
kõnealune tiitlivõistlus kindlasti ei jää.
A. Taal palus muuta VJM MV 01.07., eeldusel, et see Kaitseliidule sobib.
Juhatus kinnitas kalendri ühehäälselt
3. Järgumärkide (ka meenemärkide) hinna ja väljaandmise protseduuri kinnitamine.
A. Holm esitas järgumärkide eelarve võimalikud variandid, milles ühes jagatakse klubidele
100 märki tasuta ja teise kohaselt kehtestatakse järgumärkidele hinnad.
Juhatus oli seisukohal, et järgu- ja meenemärkide eest peaksid liikmesklubid tasuma
vastavalt esitatud hinnakirjale ja kinnitas järgumärkide hinnad ühehäälselt.
4. Järgusportlaste nimekirjade (haavlilaskmine + kuulilaskmine) kinnitamine.
Kuulikomisjoni ettepanekul muudetakse KOMB ja VSS harjutuses suurmeistri järgunormi
osas alljärgnevalt: suurmeistri tiitel antakse sportlastele, kes on saavutanud Euroopa
tiitlivõistlustel koha 1.-10. või Maailma tiitlivõistlustel koha 1.-15.
Juhatus töötab koostöös alakomisjonidega välja ettepanekud suurmeistri järgunormide
tingimuste täpsustuseks. Muus osas kinnitas juhatus järgunormid ühehäälselt.
Klassifitseerimise aluseks on vanad normid
5.Uute laskeinstruktorite ja kohtunike koolitused.
EJSL ei tee 2014. aastani instruktorite massilist koolitamist. Jaanikese on nõus korraldama
laskeinstruktori kursuseid Lõuna-Eestis. Tallinnas on nõus Kaupo Kindsigo ilmselt koos
Priit Roostfeldtiga instruktorite koolitusi korraldama, kuid see sõltub konkreetsest
vajadusest.
6. EJSL tiitlivõistluste registreerimissüsteemi uuendused. Hinnapakkumine.
Hetke süsteem on liiga kohmakas ja vajab igal juhul mõningast muutmist, mistõttu on I.
Kõue pidanud läbirääkimisi süsteemi valmistanud AK Süsteemidega, et viia sisse olulisi
täiustusi ning registreerimissüsteemi kasutusmugavust tõsta. Juhatus peab AK
Süsteemide esialgset pakkumist liiga kulukaks ning volitab Inga Kõuet uuesti pakkujaga
läbirääkima, ühtlasi palutakse pakkujal täpsustada iga küsitud positsiooni maksumust,
mitte tegema üldpakkumist.
7. EJSL juhendite ja kordade ülevaatamine, muudatuste kinnitamine juhatuse poolt.
A. Holm: Tegelikult on kõigis juhendites ja kordades puudusi ning vajakajäämisi või siis
selliseid lauseid ja nõudeid, mida me tegelikult pole nõudnud ja ei nõua, mistõttu tuleks
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kas kõrvaldada või muuta sõnastust sobivamaks, lisada „soovitatavalt“ vms. Oleks vaja, et
juhatuse liikmed loeksid ja süveneksid asjasse ja olulised ebakõlad tuleks kõrvaldada.
Juhatus palus Inga Kõuel täiustada “Eesti Jahispordi Liidu laskesportlaste
klassifitseerimise ja tasemegruppide määramise korda haavlilaskmise distsipliinidel.
8. Muud küsimused.
A. EJSL litsentsid. Juhatus otsustas uuesti alustada EJSL litsentside väljastamist
plastikkaardil. Selle eest kannab hoolt A. Holm
B. Harjutuse Kõrge Kukk väljajätmine meistrivõistluste nimekirjast.
Juhatus otsustas harjutuse Kõrge Kukk jätta edaspidi meistrivõistluste nimekirjast välja
C. Meened EJSL sümboolikaga.
Juhatus tegi Tõnu Kirsile ülesandeks küsida hinnapakkumisi EJSL sümboolikaga meenete
valmistamiseks. Meenete nimekiri täpsustatakse.
D. Fitasc GP CSP Elvas.
Hannes Kuusmik tutvustas Fitasc GP harjutuses Compak Sporting korraldamise aluseid.
E. Fitasc Euroopa Meistrivõistlused kombineeritud harjutuses
Juhatus pani kuulikomisjonile ülesande korraldada EM-i org-komitee koosolek
korraldamine esimesel võimalusel.
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