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

20. mai 2009.a.
Kuristiku 7, Tallinn
15.00
18.00

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hannes Kuusmik;
Tõnu Krooben;
Priit Roostfeldt;
Inga Kõue;
Rainis Nagel;
Tõnu Kirs;
Aarne Taal

Koosolekule kutsuti ja osales kõikide päevakorrapunktide arutamisel Eesti Jahispordi Liidu
tegevjuht Hillar Pahk.
Koosolekut juhatajaks valiti kõigi osalenud juhatuse liikmete poolt Rainis Nagel ja
protokollijaks Inga Kõue
Juhatuse koosoleku päevakorrana kinnitati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klubilitsentsi (B-litsents) korra kinnitamine;
Haavlilaskmise tiitlivõistluste korraldamise ja läbiviimise korra kinnitamine;
Uute liikmete vastuvõtmise otsustamine;
Politseiametile laskurite litsentside ja laskeinstruktorite litsentside registrile ligipääsu
võimaldamine;
Juunioride osalemine väljaspool lasketiirusid (laskepaikades) korraldatavatel
võistlustel;
Vintrelva laskmise järgunormide ning haavlilaskmise järgunormide kinnitamine;
Ülevaade seni toimunud laskeinstruktorite koolitusseminaridest;
FITASC-i reeglite tõlkimine;
Muud küsimused;

Koosoleku päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud juhatuse
liikmed.
Päevakorrapunkt nr 1
Klubilitsentsi (B-litsents) korra kinnitamise poolt olid kõik 7 juhatuse liiget.
Päevakorrapunkt nr 2
Haavlilaskmise tiitlivõistluste korraldamise ja läbiviimise korra kinnitamise poolt olid kõik 7
juhatuse liiget.
Päevakorrapunkt nr 3
Uute liikmete vastuvõtmise otsustamine
__________________
Koosoleku juhataja

_____________________
Koosoleku protokollija
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Eesti Jahispordi Liidule olid esitanud liikmeks astumise avaldused järgmised klubid:
- Tagavere Laskurklubi – Saaremaalt
- Reino Jahilasketiir – Ida-Virumaalt Avinurmest
Juhatus otsustas 7 poolt häältega mõlemad klubid vastuvõtta. Reino JLT poolt esitatud taotlus
vabastada klubi liikmemaksust ei rahuldatud.
Mõlemad klubid peavad tasuma ühekordse sisseastumismaksu 3000 krooni.
Päevakorrapunkt nr 4
Politseiametile laskurite litsentside ja laskeinstruktorite litsentside registrile ligipääsu
võimaldamine.
Juhatuse liige Inga Kõue andis ülevaate vastava ligipääsu loomise hetkeseisust, kus vastavalt
AK Süsteemide infole on kõik eeltööd tehtud. Registrile lõplikuks ligipääsemiseks on vaja
tellida sertifikaat nimetusega „Litsentsi register EJSL”. Sertifikaadi tellimine võtab aega 2
päeva. Kõigi eelduste kohaselt on alates 28.mai ligipääs Politseiametile võimaldatud.
Päevakorrapunkt nr 5
Juunioride osalemine väljaspool lasketiirusid (laskepaikades) korraldatavatel võistlustel.
Politseiametile on koostamisel taotlus eriloa saamiseks juunioride lubamisest võistlustele
väljaspool lasketiire.
Juhatuse poolt on ettepanek esitada muudetavasse Relvaseadusesse vastav täiendus.
Relvaseaduse muutmisprotsessi raames on juhtusel ettepanek edastada EJSL maililisti
teema/teade täiendavate muudatusettepanekute saamiseks. Tähtaeg täiendavate ettepanekute
saamiseks oleks 5.juuni.
Päevakorrapunkt nr 6
Vintrelva laskmise järgunormide ning haavlilaskmise järgunormide kinnitamise poolt olid
kõik 7 juhatuse liiget.
Samas tehti vintrelvakomisjonile ettepanek vaadata üle järgunormide vajalikust nimekirjas
olevatele harjutustele. Ettepanek komisjonile, et järgunormid kehtestatakse tiitlivõistlustena
kavas olevatele harjutustele.
Päevakorrapunkt nr 7
Ülevaade seni toimunud laskeinstruktorite koolitusseminaridest
Juhatuse liige Rainis Nagel andis ülevaate seni toimunud laskeinstruktorite koolitustest.
1) Tartu, Võru, Valga, Põlva ja Jõgeva koolitusel osales – 62 laskeinstruktori kandidaati;
2) Tallinn, Harju, Rapla koolitusel osales – 62 laskeinstruktori kandidaati;
3) Ida- ja Lääne-Virumaa koolitusel osales – 35 laskeinstruktori kandidaati;
4) Pärnumaa ja Haapsalu koolitusel osales – 51 laskeinstruktori kandidaati
Korraldada on veel jäänud Järvamaa ja Viljandimaa koolitus ning Saare- ja Hiiumaa koolitus
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Päevakorrapunkt nr 8
FITASC-i reeglite tõlkimine
Juhatuse liige Tõnu Kirs teatas, et tal ei ole võimalik ajapuudusel FITASC-i võistlusreegleid
tõlkida. Tõlkimise korraldamise võttis enda peale juhatuse liige Hannes Kuusmik.
Päevakorrapunkt nr 9
Muud küsimused
1) Eesti esindaja FITASC-s. Vaja saata EJSL nimel kiri/pöördumine, et alates
2009.aastast on A.Levandi asemel Eesti esindaja Arles Taal.
2) Vintrelvakomisjoni otsus lubada harjutuses VSS vabaks optika suurendus ning
päästikuraskus (ka Schneller kiirpäästik).
3) Võistluste laskeprotokollid ja lõpptulemused. Ettepanek töödata välja kõikidele
harjutustele
standartsed
lasketulemuste
registreerimise
protokollid
ning
koondtulemuste esitamise tabelid ning panna vastavad blankettid EJSL kodulehele
üles. Eesmärk hõlbustada tulemuste töötlemist ning avalikku esitamist. Vintrelva
laskmise protokollipõhjad ja tulemuste sisestamise tabelid saadetakse Arles Taalilt ja
Tõnu Kroobenilt. Tähtaeg korrastatud blankettidele on 30.juuni 2009
Vajalikud järgmiste harjutuste blanketid:
a) Inglise Sporting;
b) FITASC Sporting – tulemuste koondtabel;
c) A-Trap;
d) VSS;
e) JKV;
f) KOMBI
g) Muud vindiharjutused vajadusel
4) EJSL-le kuuluvad relvad. Juhatus määras EJSL-i relvade eest vastutavaks isikuks
juhatuse liikme Priit Roostfeldti.
5) Kütiliin 2009. Jaan Balodisega vajalik ületäpsustada Kütiliini võistluste läbiviimise
kulutused.
6) EJSL-i esindatus Jahimeeste kokkutulekul 25.juuli. Juhatuse liige Aarne Taal tegi
ettepaneku osaleda iga-aastasel vabariiklikul jahimeeste kokkutulekul. Esialgse kava
kohaselt broneeriks 25.juulil konkreetse aja tutvustamaks Eesti Jahispordi Liitu ning
kuulutaks välja õpitoad, kus tutvustatakse haavlilaskmist ja kuulilaskmist. Võimalusel
läbiviia praktiline tund, kus soovijad saavad oma oskusi proovida elektroonilisel
tablool. Selleks vaja uurida vastava atribuutika rentimise võimalusi (Rootsist) või
Jaanikese JÜ-lt. Samuti võiks olla müügis EJSL sümboolikaga särgid, mütsid jne.
7) Jahimeeste kokkutuleku laskeprogramm. EJSL-i juhatus algatab läbirääkimise
kokkutuleku korraldajatega vaadata üle laskeprogramm ja harjutused, kuna tänase
päeva seisuga ei ole laskeprogrammid kooskõlas EJSL-i arenguperspektiividega.
Läbirääkimiste alustamiseks võtab Aarne Taal ühendust Eesti Jahimeeste Seltsi
presidendiga.

__________________
Koosoleku juhataja

_____________________
Koosoleku protokollija

