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Päevakord:

1. Hr. Juri Krutšinin’i juhtum 05.07.2020 toimunud Eesti Karikavõistlustel Sportingus Männiku
lasketiirus.
Andres Kõiva andis omapoolse seletuse intsidendi kohta. Tunnistused on võetud ka teistelt samal
rajal kohal olnud inimestelt. Pealtnägijate sõnul oli maha visatud püss kokkumurtud asendis ja
viskamise hetkel olid padrunid rauas.
Arutati ka Juri Krutšinini poolt saadetud seletuskirja. Leiti, et seletuskiri ei vasta tegelikule
olukorrale ja ei lähe mõningas osas pealtnägijate ütlustega kokku.
Sven Rannaväli poolne kommentaar: "Isegi kui püss oli laadimata, ei ole selline tegu
aktsepteeritav ja ei vasta ühelegi ohutusnõudele".
Võttes arvesse eelpool toodule otsustas Eesti Jahispordi Liidu juhatus, vastavalt EESTI JAHISPORDI
LIIDU LASKESPORTLASE LITSENTSI VÄLJAANDMISE NING LITSENTSIDE REGISTRI PIDAMISE
KORRALE, punkt 5.3, alapunkt 5.3.1, lõpetada EJSL-i laskesportlase litsents ning mitte lubada
laskurit tiitlivõistlustele kuni 01.01. 2022. Pärast seda tuleb Hr. Juri Krutšininil leida mentor, kes
osaliselt vastutab laskuri edaspidise käitumise eest laskevõistlustel.
5.3 Litsentsi kehtivus lõpetatakse EJSL-i poolt järgmistel juhtudel:
5.3.1 Laskesportlane on vähemalt kolmel (3) korral rikkunud EJSL-i, FITASC-i või muude
rahvusvaheliste või välisriikide jahilaskmise spordiorganisatsioonide poolt kehtestatud
võistlusreegleid, ohutustehnika nõudeid või laskesportlane on käitunud ebakorrektselt või
sobimatult teiste laskesportlaste või muude laskespordiga seotud isikute suhtes aga ka
laskerajatiste või inventari suhtes. Taoliste rikkumiste eest on ESJL juhatusel õigus määrata
laskesportlasele rahaline trahv või mitte lubada osalema tiitlivõistlustele. Antud alusel
litsentsi kehtivuse lõpetamine otsustatakse EJSL-i juhatuse poolt igal juhtumil eraldi;

Leiti, et ohutustehnika olulise rikkumise tõttu ei sobi Juri Krutšinin laskeinstruktoriks ja otsustati
lõpetada ka Eesti Jahispordi Liidu poolt välja antud laskeinstruktori litsents.

Otsustati teavitada Eesti Laskurliitu ja Practikal Laskmise Ühingut seoses laskeinstruktori litsentsi
peatamise osas.
2. Registrite ümbertegemine
Töö käib. Sven ja Ivar selgitasid hetke olukorda.

3. Tasemegruppide metoodika muutmine

Sven ja Ivar selgitasid uue tasemegruppide arvutamise meetodit. Teised juhatuse liikmed kiitsid
otsuse ja meetodi heaks ning uus kord lahendatakse ära registrite tegemise käigus.
Grupeerida võistlejad nelja gruppi (A, B, C, D). Kas seda teha kõikidel aladel eraldi või kogu
haavlialade osas ühine, jääb edaspidi otsustamiseks.
Pakuti välja võimalus ja kuulialadel grupeerimist kasutada. Otsustati, et võiks selle peale mõelda ja
ümbertegemine võeti töösse.

4. Üldkoosolek
Otsustati üldkoosolek korraldada sügisel september-oktoober.
Teemaks uue juhatuse valimine. Juhatuses peaks olema rohkem tiiruomanikke ja inimesi, kellel
oleks pikem visioon. Teha ettepanekuid leida uusi kandidaate.
Võib-olla suurendada juhatuse liikmete arvu?
Edasine koostöö EJS-ga – järgmisel juhatusel tuleb koostööd tõhustada ja laiendada.
Jahispordi Liidu presidendi leidmine – otsitakse sobivaid kandidaate.

Järgmise juhatuse koosoleku aeg augusti teises pooles.

