
EESTI PARIMAD EUROOPASSE JA MAAILMA 

PROJEKT 

EESMÄRK 

1. Eesmärk on rahastada Eesti parimate laskurite osalemist EM ja MM võistlustel, eeldusel et 

meie võistlejate tase võimaldab tulla kõrgetele kohtadele ja seeläbi populariseerida 

jahilaskesporti Eestis; 

RAHASTAMINE 

2. Rahastamise eelduseks on, et: 

2.1.  tiitlivõistlusi on kokku  2018 aastal (CSP, SP, Ingl SP, UT, KOMBI, Jahikaar) kokku 19 

päeva; 

2.2. Igale võistluspäevale lisatakse 4 eurot osavõtutasu, osavõtja kohta EJSL välislähetuste 

fondi; 

2.3. Fondi raha kogub kokku ja vastutab selle olemasolu eest EJSL; 

2.4. Eeldatav raha hulk oleneb jooksva aasta keskmisest, punktis 2.1. loetletud võistluste 

osavõtjate arvust. Keskmiselt 50 osavõtja osalemisel igal võistlusel, koguneb fondi ca 

3800 eurot aastas. 

 

TEOSTUS 

3. EJSL valib välja võistluse(d) milledel on meie sportlastel eeldusi saavutada kõrgeid kohti 

hiljemalt kuu jooksul peale Eesti viimase tiitlivõistluse toimumist ja parimate laskurite 

selgumist; 

4. EJSL kinnitab võistlustest osavõtjate nimekirja, arvestades iga võistleja kohta arvestusaasta 

tulemuste põhjal kujunenud paremusjärjestuses. Samuti arvestatakse iga laskja vormi 

jooksval aastal ja vahetult tiitlivõistlusele eelneval perioodil. Arvestatakse ka muid asjaolusid, 

mis iga konkreetse meeskonna liikme isikut ja taset arvestades võivad olla olulised 

võimalikult parema tulemuse saavutamiseks valitud tiitlivõistlus(t)el;  

5. Võistlejate ja asendusliikmete nimekirja kinnitab EJSL juhatus; 

6. Vastavalt sellele, kas võistluste arv millest aasta jooksul osa võetakse on üks või mitu, 

valitakse kaetavate kulude hulk ja suurus võistluse/võistleja kohta; 

7. Eelkõige kantakse fondi kogunenud rahast: 

võistluste osavõtutasud  

kulutused laskemoonale 

majutuskulud 

lennupiletid või muu transport 

8. EJSL teavitab valitud võistlejaid vastavast otsusest hiljemalt kuu jooksul peale aasta parimate 

sportlaste selgumist ja sõlmib nendega kirjalikud kokkulepped rahalise toetuse saamiseks ja 

võistlustel osalemiseks.   

 

ERAKORRALISED ASJAOLUD 

9. Kui kinnitatud osavõtja ei saa mõjuvatel põhjustel võistlustel osaleda, on ta sellest 

kohustatud viivitamatult EJSL teavitama ja sellisel juhul valitakse asendusliige järgmise laskuri 

käesolevas projektis p.5 toodud põhimõtetel. 

10. Esimesed 10 peavad olema võistlustele minemiseks valmis ja võimalusel asendama; 



SANKTSIOONID 

11. Kui laskur keeldub võistlustel mõjuvate põhjusteta osalemisest? Nõutakse talt sisse juba 

temaga seoses tehtud kulutused ja mitteosalemisest tingitud täiendavad kulud. Täpsemad 

reeglid lepitakse kokku EJSL ja laskuri vahelises kirjalikus kokkuleppes. 


