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Koosolek toimus elektroonselt 

 

Päevakord: 

 

1. Kodulehest 

Kodulehe arendaja lõpetas koostöö EJSL-iga. 

Lõpetamise tingimused: 

- Leht jääb edasiseks kasutamiseks Eesti Jahispordi Liidule 

- Arendajale makstud raha makstakse EJSL-ile tagasi vastavalt tagasimaksegraafikule 18. 

kuu jooksul (200€/kuus) 

- Senine arendaja lõpetab ka senisele kodulehele tehnilise toe pakkumise  

Hakkame otsima uut kodulehe arendajat, kes kodulehe lõpuni valmis teeb ja hiljem ka haldab 

ning pakub tehnilist tuge 

2. Võistlejate vähesus võistlustel. Põhjused ja mida saaksime ette võtta 

Võimalikud põhjused: 

- Võistluskalender liialt tihe? 

Arutelu tulemusena leiti, et kalender on olnud tihedam seetõttu, et seoses 

eriolukordadega oleme saanud võistlustega pihta hakata hiljem kui tavaliselt. Seetõttu on 

ka kalender tihedamaks läinud 

- Võistlusi viia võimalikult palju erinevatesse tiirudesse, et võistlejatele oleks osalemine 

atraktiivsem 

- Tuleks tõhusamalt teha koostööd naaberriikidega ja arvestada rohkem Läti, Leedu ning 

Soome võistlustega 

- Teha koostööd EJS-iga. Ettepanek on taastada Kütiliin ning selle formaat ning reeglid 

töötada välja koostöös Eesti Jahimeeste Seltsiga. Ettepanek teha ühine koosistumine 

oktoobris-novembris. 

3. Juuniorite vähesus võistlustel 

Juunioritega seoses tehti järgmised ettepanekud: 



- Liikmesklubid peaksid rohkem koostööd tegema lasketiirudega ning juuniorite jaoks 

„välja kauplema“ paremad tingimused (näit. seeriate maksumus) 

- Ettepanek eksperimendi korras mitte võtta juunioritelt järgmisel aastal tiitlivõistlustelt 

osavõtutasu või vähendada seda 50%. Jahispordi Liit ei küsi korraldajatelt juuniorite osas 

pearahasid. 

4. Andres Kõiva ettepanek koolitada välja vajalike oskustega rajameister, kes oskaks 
võistluslende sättida tänapäevasemalt 
Juhatus võttis teema teadmiseks ning pakutakse välja asjast huvitatud isikutele. Võimaliku 
huvi korral arutab juhatus uuesti toetuse andmist komandeeringusse saatmisel ning aitab 
organiseerida kohtumise välisvõistluse rajameistriga 

5. Compak Sporting GP planeerimine ja võimalik abi Pärnule korraldamise osas 
4.-5. juuni toimub Eestis FITASC Compak Sporting GP. Toimumiskohaks on Pärnu ehitatav 
lasketiir. Jahispordi Liit pakub võistluse läbiviimiseks igati oma abi. 

6. FITASC kalendris ei ole siiani 2023 aastal Eestisse lubatud FITASC Compak Sportingu Euroopa 
meistrivõistlust. Võtta FITASC-iga ühendust ja uurida, miks antud võistlus kalendris ei ole. 
 
 

 

Koosolek lõppes kell 16.00 

 

 

 


