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Juhatas: Sven Rannaväli 

Protokollis: Triin Roostfeldt 

 

Päevakord: 

1.Arles Taali kaebuse läbivaatamine 

Arutelu: Sven Rannaväli esitas kokkuvõtte teemast ning tegi ettepaneku edastada vastus Arles 

Taali kaebusele lähtuvalt esitatud dokumentidest. Juhatuse liige Igor Homin tegi ettepaneku 

taastada Arles Taali litsents. Toimus hääletus selle ettepaneku osas. Tulemused poolt 1 ja 

vastu 5 juhatuse liiget.  

Otsus:  Edastada liidu vastus kaebusele; mitte taastada Arles Taali litsents 

2.Tiitilivõistlustele lähetamine ja finantseerimisallikate leidmine 

Arutelu: Endrik Raun esitles projekti ´Kildu me ei lase – saadame vaid parimad maailma ´. 

Liidu juhatus kiitis projekti heaks. Arutatud on seda ka võistlustel laskesportlastega. 

Tagasiside on olnud positiivne.  

Otsus: Eesti Jahispordi Liit võtab projekti töösse alates 2018.a. võistlushooajast. Protokollile 

lisatud projekt (lisa 1) 

3.Euroopa Meistrivõistlused 2019 Kombineeritud jahipraktilises laskmises  

Arutelu: Sven Rannaväli tutvustas teemat, mille kohaselt FITASCi juhatus võttis EJSLi 

ettepanekul juulis vastu otsuse, et 2019.a. Euroopa Meistrivõistlused Kombis toimuvad Eestis. 

Arutleti võimalike võistluspaikade ja korraldajate üle. Samuti võistlusprogrammi ja –sisu üle. 

Otsus: Kaitseliit annab vastuse Männiku tiiru kasutamise osas esimesel võimalusel. 

Järgmiseks juhatuse koosolekuks valmistatakse ette võimalikud eelarve skeemid. Igor Homin 

ja Kalvi Viidas koostavad kuu aja jooksul plaani võimaliku võistluskava ja –sisu kohta 

esitamaks selle FITASCile. 



Lisa 1  

EESTI PARIMAD MAAILMA  

PROJEKT 

 

EESMÄRK 

1. Eesmärk saata Eestis toimuvate tiitlivõistluste parimad võistlema EM ja MM võistlustele 

milledel on meie esindajatel eeldusi tulla kõrgetele kohtadele; 

2. Eelduseks, on kirjalikud nõusolekud/kokkulepped tulemuste põhjal valitud nelja parima 

laskuriga. Valik tehakse võistlusaastale eelneva aasta tulemuste põhjal. Kirjalik nõusolek peab 

olema sõlmitud EJSL ja võistlejate vahel vähemalt 7 päeva enne hooaja esimest tiitlivõistlust; 

EELDUSED 

3. tiitlivõistlusi kokku aastas (CSP, SP, UT, KOMBI) kokku 22 päeva; 

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

5. Fondi raha kogub kokku ja vastutab selle eest EJSL. 

6. Teoreetiline eelarve keskmise, 80 osavõtja puhul x 22 päeva võrdub 7000€ aastas. 

 

TEOSTUS 

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

hiljemalt kuu jooksul peale FITASC võistluskalendri selgumist; 

8. Kinnitatakse võistlustest osavõtjate nimekiri põhimehed pluss asendusliikmed;  

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

valitakse kaetavate kulude hulk ja suurus võistluse kohta; 

10. Eelkõige kantakse fondi kogunenud rahast: 

võistluste osavõtutasud  

kulutused laskemoonale 

majutuskulud 

Lennupiletid finantseerib sportlane ise, see oleks nagu omapoolne kinnitus osavõtuks.  

ERAKORRALISED ASJAOLUD 

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

kohustatud viivitamatult EJSL teavitama ja sellisel juhul valitakse asendusliige järgmise laskuri 

näol reitingus; 

12. Ka reitingu 5-6 kohal olevad sportlased peavad olema võistlustele minemiseks valmis ja 

võimalusel asendama esi neliku kuni kahte erakorralistel ja mõjuvatel põhjustel puudujat; 

SANKTSIOONID 

13. Kui keeldutakse võistlustel mõjuvate põhjusteta osalemisest? Millised? 

 

 

 

 


