EESTI JAHISPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 20.oktoober 2011

Juhatuse koosoleku toimumise kuupäev:
Juhatuse koosoleku toimumise koht:
Juhatuse koosoleku alguse kellaaeg:
Juhatuse koosoleku lõppemise kellaaeg:

20. oktoober 2011.a.
Kaitseliidu kohvik, Wismari tn, Tallinn
15:00
18:30

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

Hannes Kuusmik;
Inga Kõue;
Aare Holm;
Aarne Taal;
Tõnu Krooben (volitusega Hannes Kuusmikule).

Koosolekul osalesid külalistena haavlikomisjoni esimees Andres Kõiva ja kuulikomisjoni
liige Arles Taal.
Koosoleku juhatajaks valiti kõigi osalenud juhatuse liikmete poolt Aare Holm ja
protokollijaks Inga Kõue

Juhatuse koosoleku päevakorrana kinnitati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Haavli- ja kuulikomisjonide koosolekute protokollidega tutvumine, sealt lähtuvad otsused
ja tegevused;
Võistluskalender 2012;
KOMBI Euroopa MV 2012 toimumise aeg ja üldküsimuste arutelu, ülesannete jaotus;
Järgu- ja meenemärgid ning muud EJSL sümboolikaga meened;
Medalikomplektid võistlusklassidele 2012;
EJSL „häälekandja“ PDF-is-projekt;
Hooaja lõpuürituse korraldamine;
Jooksvad küsimused.

Koosoleku päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik osalejad.

Päevakorrapunkt nr 1
Haavli- ja kuulikomisjonide koosolekute protokollidega tutvumine, sealt lähtuvad otsused ja
tegevused
Haavlikomisjoni esimees Andres Kõiva tutvustas 6.oktoobril 2011. a. toimunud
haavlikomisjoni koosolekul vastuvõetud otsuseid, millest olulisemad on:
1) Tiitlivõistlustel tuleb välja anda medalikomplekt ka SuperVeteranide võistlusklassi
arvestuses, seega kõigis võistlusklassides olenemata selles klassis osalejate arvust.
Juhatuse liige H.Kuusmik andis kommentaarina vastuse, et nimetatud ettepanek anda välja
medalid kõikides võistlusklassides on kinnitatud juba 2009. aasta 15.oktoobril juhatuse
poolt Haavlilaske tiitlivõistluse läbiviimise korraga. Seega ei ole möödunud hooajal antud
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nõuet täidetud. Juhatuse liige A.Holm andis vastuseks, et medalite komplektide tellimisel
hooaja alguses ei arvestatud võimalikke vajadusi õigesti ja seetõttu medaleid ei jätkunud.
2012. aasta hooaja tiitlivõistluste medalite tellimisel tuleb arvestada kõikide
võistlusklassidega olenemata osalejate arvust vastavas klassis. Medalite tellimise eest
vastutavaks on A.Holm.
2) Haavlikomisjoni ettepanek viia 2012. aasta hooajal Eesti Karikavõistlus harjutuses
Compak Sporting läbi ühe 2-päevalise võistlusena, kokku 200 märki.
Antud ettepanekule andis juhatus heakskiidu.
3) Tunnustada 2011. aasta hooajal meie paremate juunioridega treeninglaagreid
ettevalmistanud ja läbi viinud Raimo Uuemõisa.
Antud ettepanekule andis juhatus heakskiidu.
4) Parimate haavlilaskurite nimetamine võistlusklassides juunior, seenior, naine, veteran
ja superveteran võistlushooajal 2011. Parimate välja selgitamiseks oli haavlikomisjon
välja töötanud punktisüsteemi vastavalt saavutatud kohale Eesti ja rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel.
Juhatus kiitis 2011. aasta hooaja parimad haavlilaskurite valikud heaks vastavalt
haavlikomisjoni ettepanekule.
5) Haavlikomisjoni poolt tuli ettepanek pidada ühtset haavlireitingut üle Compak
Sportingu, Inglise Sportingu ja FITASC Sportingu harjutuste. Kuna hetkel kehtiv
klassifitseerimise metoodika on vastuolus parimate laskurite punktisüsteemiga ja teisi
variante haavlikomisjonil ette näidata ei olnud, siis tegi juhatus haavlikomisjonile
ülesandeks välja töötada võimalikult täiuslik arvestusmetoodika, mis võtaks arvesse
nii laskuri taset kui saavutatud kohti kõigil erinevatel haavliharjutuste tiitlivõistlustel,
eesmärgiga kinnitada 2012. aastaks uus ühtne reitingu süsteem. Tähtajaks määrati
30.november 2011 a.
Kuulikomisjoni liige Arles Taal tutvustas 13.oktoobril 2011 a. toimunud kuulikomisjoni
koosolekul vastuvõetud otsuseid, millest olulisemad on:
1) Parimate kuuli- ja kombilaskurite nimetamine võistlusklassides juunior, seenior, naine
ja veteran võistlushooajal 2011.
Juhatus kiitis 2011. hooaja parimad kuuli- ja kombilaskurite valikud heaks vastavalt
kuulikomisjoni ettepanekule.
2) Kuulikomisjoni ettepanekud 2012. aasta võistlushooaja kalendrisse, sealjuures
ettepanek/otsus võtta alates järgmisest hooajast tiitivõistluste nimekirjast välja harjutus
Jooksev Metssiga sileraudne.
Selle otsuse poolt hääletas viis (5) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.
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Päevakorrapunkt nr 2
Võistluskalender 2012
Võistluskalender 2012 ei olnud komisjonide poolt juhatusele kinnitamiseks lõplikult valmis,
kuna võistluste osalustasude suurus ning konkreetsete võistluste läbiviijad ei olnud veel
lõpuni selged. Juhatus andis haavlikomisjonile ja kuulikomisjonile täiendavalt aega
võistluskalender 2012 koostamiseks ja väljapakkumiseks. Uue kalendri esitamise tähtajaks
määrati 30.november 2011 a.
Päevakorrapunkt nr 3
KOMBI Euroopa MV 2012 toimumise aeg ja üldküsimuste arutelu, ülesannete jaotus
Kuulikomisjoni liige Arles Taal andis ülevaate 2012. aastal Männikul toimuva Euroopa
Meistrivõistluse harjutuses FITASC Komb teemadest. Esmalt loetles A.Taal ette, kes
kuuluksid korraldusmeeskonda. Kuna nimekiri oli pikk, kes meeskonda kuuluksid, siis
tegi juhatus ettepaneku A.Taalile koostada projektdokument, kus on kirjas
vajaminevad tegevused (sh ettevalmistustööd Kaitseliidu kuulitiirus) koos vastutavate
isikutega tähtajaks 8. november. Samas tegi A.Taal ettepaneku, et kogu korraldatava
võistluse teemade koordineerijaks võiks olla Liidu tegevjuht ja juhatuse liige Aare Holm.
Võistluse toimumise kuupäevadeks pakuti välja 15. – 17. juuni 2012. a.
Selle otsuse poolt hääletas viis (5) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.
Samas kerkis üles küsimus, kui mitmepäevaseks kujuneb võistlus ajaliselt, kui osalejaid peaks
tulema 300. Kuna ajapiirangud sõltuvad peamiselt kuuli tiirust, siis anti A.Taalile ülesanne
välja arvutada maksimaalne võistluse läbilaskmise aeg.
Võistluse tutvustamisega seotud turunduslikud tööd on tegemisel. Hiljemalt 15. detsember
2011. a. peavad olema valmis võistluse kinnitatud logo ja avaldamiseks valmis ametlik
koduleht.
Ühtlasi leiti, et kogu võistluse läbiviimise teemade ja küsimustega seoses on vaja läbi viia
temaatline koosolek, kus osaleksid peamised vastutavad korraldajad nii kuuli- kui
haavlivõistluse osas ning üldiste korralduslike küsimustega tegelevad isikud. Ühise koosoleku
kokkukutsumine on võimalik peale A.Taali projektdokumendi esitamist, kes esitab selle Liidu
tegevjuhile A.Holm’ile novembrikuu jooksul.
Päevakorrapunkt nr 4
Järgu- ja meenemärgid ning muud EJSL sümboolikaga meened
Juhatuse liige A.Holm tutvustas valmis tehtud Eesti Jahispordi Liidu metallist järgumärke
ning meenemärki.
I, II ja III järgu märkide ning EJSL meenemärgi kujundused kiideti juhatuse poolt heaks.
Järgumärkide Suurmeister ja Meister osas leiti pärast lühikest keskustelu, et märkidel peaksid
siiski ka nimetused peal olema, vastavalt Suurmeister ja Meister. Juba valmis tehtud
Suurmeistri ja Meistri märke seetõttu sel eesmärgil seni välja ei antaks. Sellest tulenevalt
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tehti A.Holm’ile ülesandeks võtta uus pakkumine nimetatud järgumärkide kujundustele
ning esitada eskiisid juhatusele kinnitamiseks nii kiiresti kui võimalik.
Ühtlasi oli arutlusel, kas ja kui palju peaks märk maksma. Üldine seisukoht oli, et mingi osa
tuleb anda liikmesklubidele tasuta. Otseliikmed peaksid oma järgumärgi ise välja ostma v.a
Suurmeistrid ja Meistrid. Samuti lähevad müüki meenemärgid. Kuna märgi omahinda ei
olnud, siis hinda ei kinnitatud. Omahinna väljaarvutamisega tegeleb A.Holm, võttes arvesse
pressvormide kulu/märk arvestusega 3 aastase tähtajaga.
Muude Liidu sümboolikaga asjade osas tegid A.Holm (nokamüts, laskuri rätik, t-särk) ja
külalisena A.Kõiva (vimpel) ettepanekuid, kuid konkreetsed ettepanekud anti ettevalmistada
järgmiseks juhatuse koosolekuks.
Päevakorrapunkt nr 5
Medalikomplektid võistlusklassidele 2012
Juhatus leidis, et medalikomplektid lähtuvad kinnitatud võistluskalendrist ja osalevatest
võistlusklassidest, mistõttu peaks olema ette teada, kui palju komplekte hooajal vaja läheb.
Kuna võistluskalender on seni kinnitamata, siis ei kinnitatud ka komplektide arvu.
Päevakorrapunkt nr 6
EJSL „häälekandja“ PDF-is-projekt
Juhatuse poolt kiideti heaks haavlikomisjoni liikme Hillar Pahk poolt tulnud ettepanek hakata
3-4 korda aastas välja andma Liidu häälekandjat PDF dokumendina. Selgituseks, et väga palju
on teemasid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kajastada ajakirjas Eesti Jahimees. Samuti
leidsid kõik koosolekul osalenud, et see aitab Liidu tegemisi laskuritele avatumalt esitada.
PDF häälekandja oleks kättesaadav Liidu kodulehelt ja võimalusel väljatrükitav. Kokkulepe
lehe toimetamiseks on olemas endise Eesti Jahimehe ajakirja tegevtoimetaja Indrek S.
Einberg-ga. Kindlasti tuleb kaasata kaasautoreid ka liikmesklubide ja laskurite seast.
Ettepanek määrata vastutavaks isikuks häälekandja väljaandmisel haavlikomisjoni liige Hillar
Pahk.
Häälekandja väljaandmise poolt hääletas viis (5) juhatuse liiget, vastu ei olnud keegi.
Päevakorrapunkt nr 7
Hooaja lõpuürituse korraldamine
Juhatuse liige Inga kõue tutvustas võimalusi 2011. laskehooaja pidulikuks lõpetamiseks. Välja
oli valitud kaks üritust, üks KUMU’s ja teine VAT teatris. Kuna aga esimene osutus liiga
kalliks ja ka kuupäev oli liiga jõulude lähedal, siis selle ürituse poolt ei olnud keegi. Teine
üritus, VAT teater langes samuti ära, kuna leiti, et 2,5 tunnine teatritükk võib jääda liiga
pikaks ning samuti ei sobinud ruumid.
I.Kõuele tehti ülesandeks leida alternatiivseid võimalusi, kus ürituse toimumine jääks kõige
hiljemalt detsembri algusesse. Samas arvas juhatuse liige H.Kuusmik, et hooaja lõpuüritus
võib olla ka 2012. aasta jaanuaris, juhul kui hiljemalt 31.oktoobriks ei ole sobivat üritust
leitud.
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Päevakorrapunkt nr 8
Jooksvad küsimused
1) Juhatuse liige Aarne Taal esitas küsimused Kütiliin 2011 kohta. Esmalt oli arutlusel
KIK-st saadud rahade kasutamine. Kuigi taotlus on saanud toetava otsuse, ei ole KIK
veel sel aasta rahasid välja maksnud, kusjuures toetusrahad makstakse välja osade
kaupa, kus viimane osamakse peaks laekuma detsembris 2011. Samuti tuli jutuks, et
Kütiliini huvi on laskurite seas oluliselt vähenenud. I.Kõue andis selgituse, et infot ei
tule ei kuulikomisjonilt ega ka võistluse korraldajalt. Ainus info, mida esitada, leiab
Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehelt, mis on siis ka Liidu kodulehele välja pandud. Leiti,
et tuleb aktiivsemalt suhelda võistluse peakorraldaja Jaan Balodisega. Aare Holm
lubas võtta ühendust Jaan Balodisega.
Rohkem jooksvaid küsimusi arutlusele ei tulnud ja koosoleku juhataja ettepanekul
koosolek lõpetati kell 18:30.
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