
 

Eesti Jahispordi Liidu juhatuse koosolek 

Protokoll 

14.06.18; Toompea 8, Tallinn 

Osalejad: Endrik Raun, Sven Rannaväli, Ivar Pärn, Andres Kõiva, Kalvi Viidas 

 

Juhatas Sven Rannaväli 

Protokollis Triin Roostfeldt 

Päevakord: 

1. Kombi võistkonna komplekteerimine ja lähetamine EMile 

2. Võistluste korralduslikud küsimused 

3. Jooksvad küsimused  - Allan Jelinkini pöördumine 

 

1. Arutleti 2018.a. Kombi võistlustulemuste ja potentsiaalsete võistkonna liikmete ning  nende 

tasemete üle. Võistkonna potentsiaalsed liikmed 2018.a. Euroopa Meistrivõistlustel oleksid: 

Ervin Juht, Emil Juht, Igor Homin, Kristo Lipp, Ain Vihermets, Kalvi Viidas, Peeter Jürisson. 

Kokku läheb meeskondlikus arvestuses võistlustulle 6 inimest, kellest arvestusse läheb viie 

tulemus. Kuna fondi, mille kogumise osas tehti otsus 12.10.17, on laekunud  (4 eurot 

inimene/võistluspäev) planeeritust väiksem summa (14.06 seisuga 1400 eurot), siis ei ole 

võimalik hüvitada kogu Kombi meeskonna osavõttu EMist kõikide kulude ulatuses. Summa, 

mis on kogunenud, on eeldatavast väiksem seetõttu, et osalejate arv võistluse kohta on 

prognoositust oluliselt väiksem. Aasta lõpu seisuga koguneb fondi 5800 euro asemel 

praeguse statistika kohaselt ca 3400 eurot.  

Otsus: Juhatus võttis vastu otsuse katta meeskonna kulud 2400 euro ulatuses osalemaks 

Euroopa Meistrivõistlustel kombi harjutuses 2018.a.   

 

2. Toimus pikem arutelu võistluste korraldamise osas. Käsitleti selliseid teemasid nagu kalendri 

kokkupanemine ja ülesannete jaotus; võistluste registreerimise süsteemi tugevused ja 

nõrkused; liidu logo arendamine ja lippude tellimine; kuulikomisjoni töö ning arengud; 

võistlustasude suurus ja klubide olukord.  

Otsustati: Kuulikomisjon eesotsas juhatuse liikmete K. Viidase ja P. Saagiga  uuendab 2018.a. 

lõpuks  kuulilaskmise võistlusmäärused, samuti paneb paika 2019.a. kuulilaskmise võistlused 

ja korraldajad; tegevjuht võtab pakkumise kodulehe arendamiseks inglise keelse rubriigi osas;  

kinnitati 2018.a. ülejäänud võistluste osavõtutasud ühe võistluspäeva kohta. Haavlivõistlused 

on soovituslikult 44 eurot ja kuulivõistlused 35 eurot – erandiks on OPEN klass ja juuniorid, 

kus OPEN puhul on tasu 10 eurot suurem ja juuniorite osas võib korraldaja rakendada 

soodsamat hinda;   

Eesti koondisesse valimise, koondis(t)e rahastamise ja 2019.a. tiitlivõistlustele lähetamise 

kord vaadatakse uuesti üle ja tehakse vastavad otsused sügisesel koosolekul;   

3. Allan Jelinkini pöördumise  läbivaatamine.  

Otsus:  juhatus otsustas tulemused protokollis muuta ning Allan Jelinkinile omistada VSS 

harjutuses Eesti Meistrivõistlustel 2. koht. Otsuse aluseks olevad EJSL reeglid viiakse 

vastavusse FITASC reeglitega. Muudatusettepanekud koostab I.Pärn 


