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Eesti Maastikuvibu Liit MTÜ üldkoosolek 1/2020 

4. jaanuar 2020  

algus kell 14.30, lõpp 18.10 

Nelijärve Puhkekeskus, Aegviidu, Harjumaa 

  

Osalejad      Esindaja 

1. Baltic Hunter SC MTÜ    

2. Järvamaa Amburite Klubi  

3. Järvakandi Vibuklubi Ilves  

4. Kagu Vibuklubi      Anne London  

5. Kajamaa Spordiklubi MTÜ    Katrin Virula 

6. Lääne Vibulaskjad MTÜ   Aare Lauren 

7. Mägilased MTÜ     Andres Virkus 

8. Pärnumaa Vibujaht MTÜ   

9. Sagittarius MTÜ    Anu Uusmaa 

10. Suure-Jaani Vibuklubi MTÜ   Anu Uusmaa / volituse alusel 

11. Tartu Vibuklubi MTÜ     Rainer Klaaser 

12. Türi Vibukool MTÜ    

13. Vana-Võidu vibuklubi/Viljandi SK MTÜ Aare Lauren / volituse alusel 

14. Vibuklubi Viska Viis MTÜ   Kadi Koort 

15. Vooremaa Vibuklubi MTÜ   Tiina Laurisson 

16. Vibuklubi Saarde MTÜ   Taivo Kovalevski 

 

Külalised: Priit Adler, Ülle Kell, Ege Jaanso 

 

KOOSOLEKU PÄEVAKORD 

1. 2019. aasta kokkuvõte ja Eesti Maastikuvibu Liidu (edaspidi EML) 2019. aasta majandusaasta 

aruanne  

2. EML 2020 eelarve, liikmemaksud, osalustasud 

3. Klubide liikmed 2020 a 

4. Võistluskalender 2020 a 

5. WFAC 2020 korraldamine 

6. Vibuinfo andmebaas 

7. Vooremaa Vibuklubi korraldatud võistlus 12.10.2019 

8. EML juhatuse volitused lõpevad 03.04.2020, uue koosseisu valimine 

9. Vabad teemad 

 

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Rainer Klaaser, protokollijaks Anu Uusmaa 
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KOOSOLEKU KÄIK 

1. 2019 aasta kokkuvõte ja EML 2019 aasta majandusaasta aruanne  

Aare Lauren andis ülevaate 2019. aasta tegevuse ja raamatupidamise aastaaruandest. 

Tegevusaruanne on avaldatud EML koduleheküljel http://www.faae.ee/2019/12/2019-

tegevusaruanne/, raamatupidamise aruannet käsitleti ilma 2020. aastal EML korraldatavate 

maailmameistrivõistluste osata, seda vaadeldi koos korralduslike küsimustega eraldi 

päevakorrapunktina. 2019. aasta planeeritud ja tegelik eelarve on vaadeldavad alljärgnevas tabelis. 

 

TULUD planeeritud täitmine 

Klubide liikmemaksud (a 100 €) 1 500.00 € 1 500.00 € 

Klubide Karika “pearahad” 1 230.00 €  1 368.00 € 

EML tiitlivõistluste “pearahad” 470.00 € 460.00 € 

Vibuinstruktori kursused 0.00 € 0.00 € 

Muud tulud 50.00 € 3.70 € 

Intressitulud  3.67 € 

KOKKU 3 250.00 € 3 335.37 € 

KULUD planeeritud täitmine 

www.faae.ee virtuaalserveri rent ja domeeni aastamaks 60.00 € 69.80 € 

IFAA liikmemaks 100.00 € 100.00 € 

Klubide Karika võitjad, aasta parimad, rekordid 900.00 € 966.76 € 

EE stiilitiimide osalemine IFAA tiitlivõistlustel 250.00 € 180.00 € 

EE delegaadi lähetuskulud EU koosolekule 521.00 € 521.00 € 

EE delegaadi lähetuskulud IFAA üldkoosolekule 350.00 € 0.00 € 

EML kleebised, atribuutika 350.00 € 360.60 € 

Raamatupidamine 300.00 € 300.00 € 

Koolituste korraldamine 0.00 € 0.00 € 

Muud kulud 50.00 € 10.45 € 

KOKKU 2 881.00 € 2 508.61 € 

TULEM 369.00 € 826.76 € 

 

Eelarve jätkas varasemate aastate konservatiivset hoiakut ja aasta lõppes positiivse tulemiga  

827 € väärtuses.  
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2019. bilanss 31.12.2019 seisuga koos WFAC 2020 läbiviimiseks laekunud osavõtutasudega / tehtud 

kuludega on alljärgnev.  

 31.12.2019 31.12.2018 

Varad 

 Käibevarad 

  Raha 138 687 € 21 642 €

  Nõuded ja ettemaksed 2 330 € 750 €

 Kokku käibevarad 141 017 € 22 392 €

Kokku varad 141 017 € 22 392 €

Kohustised ja netovara 

 Kohustised 

  Lühiajalised kohustised 

   Võlad ja ettemaksed  122 € 400 €

  Kokku lühiajalised kohustised 122 € 400 €

 Kokku kohustised 122  € 400 €

 Netovara 

  Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 992 € 21 289 €

  Aruandeaasta tulem 118 903 € 703 €

 Kokku netovara  140 895 € 21 992 €

Kokku kohustised ja netovara 141 017 € 22 392 €

 

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele 2019. aasta majandusaasta aruande 

kinnitamine. 

Hääletamine: kinnitada 2019. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne. 

Hääletustulemused: 2019. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruande kinnitamise poolt 

hääletasid kõik koosolekul osalejad, vastuhääli ei olnud; erapooletuid ei olnud. 

 

2. EML 2020 eelarve, liikmemaksud, osalustasud 

2.1 Aare Lauren andis ülevaate 2020. aasta planeeritud eelarvest.  

 

TULUD planeeritud 

Klubide liikmemaksud (a 100 €) 1 500.00 € 

Klubide Karika “pearahad” 1 400.00 € 

EML tiitlivõistluste “pearahad” 500.00 € 

Vibuinstruktori kursused 0.00 € 
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Muud tulud 50.00 € 

Intressitulud  

KOKKU 3 250.00 € 

KULUD planeeritud 

www.faae.ee virtuaalserveri rent ja domeeni aastamaks 75.00 € 

IFAA liikmemaks 100.00 € 

Klubide Karika võitjad, aasta parimad, rekordid 900.00 € 

EE stiili/CoN tiimide  osalemine IFAA tiitlivõistlustel 250.00 € 

EE delegaadi lähetuskulud EU koosolekule 500.00 € 

EE delegaadi lähetuskulud IFAA üldkoosolekule 0.00 € 

EML kleebised, atribuutika 400.00 € 

Raamatupidamine 300.00 € 

Koolituste korraldamine 0.00 € 

IT arendus tulemuste hoidmiseks / ühekordne kulu 1200.00 € 

EML tulemuste pidamine  600.00 € 

Muud kulud 50.00 € 

KOKKU 4 375.00 € 

TULEM -925.00 € 

 

2020. aasta eelarve planeeritud -925 € ulatuses negatiivse tulemiga. Arvestades varasemate 

perioodide positiivsete tulemite akumuleerimist, ei ole 2020. aastal negatiivse tulemi eelarvesse 

planeerimine probleemiks. Negatiivse tulemi põhjutab IT-arendus tulemuste haldamise süsteemi 

loomisel. Vajadus kaasaegse tulemuste kogumise, salvestamise ja taasesitamise keskkonna järele on 

olemas. 600 € jääb iga-aastaseks jooksvaks kuluks.  

 

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele 2020. aasta eelarve plaani kinnitamine. 

Hääletamine: kinnitada 2020. aasta planeeritud eelarve.  

Hääletustulemused: 2020. aasta eelarve plaani kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul 

osalejad, vastuhääli ei olnud; erapooletuid ei olnud. 

 

2.2 EML Klubide Karika ja Eesti tiitlivõistluste osalustasud 

Rainer Klaaser: kas jätkame seniselt, et pearaha on 1 € lapsed-juuniorid ja 2 € täiskasvanud-

veteranid ning osalustasud vastavalt ühe võistluse eest 8 € lapsed-juuniorid ja 12 € täiskasvanud-

veteranid. Viimati muudeti võistluste osalustasusid aastal 2016, pearahade suurus on püsinud 1 € /2 

€ kujul alates aastast 2012.  

Katrin Virula: ettepanek tõsta laste osalustasu 10 €. Põhjendus - lapsi võistleb klassides 1-2, nende 

medaldamise kulud kõige suuremad.  
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Arutelu: kas ja kui palju võistlustasu tõstmine aitab parandada võistluste kvaliteeti ja täituvust? 

Kõige suurem kulu võistluste korraldamisel on lisaks sisevõistluste saalide rendile kulu medalitele.  

Kas peame kaasa minema IFAA klasside juurde tegemisega? Võibolla annaks midagi vähendada ja 

kokku tõmmata? Alates 2017 pole Eestis vibuklasse juurde tulnud - viimane täiendus oli 2017 TR 

klassi lisandumine. Stardimaksude optimaalsena hoidmise eesmärk on saavutada püsiv täituvus 

Eestis korraldatud võistlustel.  

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele pearahade suuruse jätmise 1 € / 2 €, 

stardimaksud 10 € lapsed-juuniorid ja 12 € täiskasvanud-veteranid. . 

Hääletamine: kinnitada pearahad 1 € / 2 €, stardimaksud 10 € lapsed-juuniorid ja 12 € täiskasvanud-

veteranid.  

Hääletustulemused:  pearahade suuruse  1 € / 2 €, stardimaksude suuruse 10 € lapsed-juuniorid ja 

12 € täiskasvanud-veteranid poolt hääletasid kõik koosolekul osalejad, vastuhääli ei olnud; 

erapooletuid ei olnud. 

2.3 EML liikmemaks klubidele 

Alates 2011. aastast on EML liikmemaks klubidele olnud 100 €.  

Arutelu: kas jätta liikmemaks samaks 100 € või tõsta 25 % või 110 € või 101 €. EMLil puudub hetkel 

vajadus tõsta liikmemaksu klubidele.  

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele jätta samaks klubi EML liikmelisust kinnitav 

tasu 100 €. 

Hääletamine: kinnitada EML liikmemaksuks klubile 100 € aastas.  

Hääletustulemused: EML liikmemaksuks klubile 100 € aastas kinnitamise poolt hääletasid 10 

koosolekul osalejat, 1 vastuhääl; erapooletuid ei olnud. Otsustati kinnitada EML liikmemaksuks 

klubile 100 € aastas.  

 

3. Klubide liikmed 2020 a 

Juhatusele laekus 23.12.2019 avaldus EML liikmeskonnast väljaastumiseks – Pärnumaa Vibujaht 

MTÜ avaldas soovi astuda EML liikmeskonnast välja. Liikmete väljaarvamine on põhikirja järgselt 

EML üldkoosoleku pädevuses. Samuti laekus 23.12.2019 MTÜ Vibuklubi Saarde avaldus astuda EML 

liikmeks. EML juhatus rahuldas enne üldkoosolekut 4.01.2020 MTÜ Vibuklubi Saarde avalduse ja 

kinnitas liikmelisuse. Mõlema klubi tegevusega seotud Taivo Kovalevski selgitas nendepoolset 

otsust. Eesmärk on selgemalt määratleda sealsete klubide tegevust, Pärnumaa Vibujaht jätkab 

tegevust spetsiifiliselt vibujahi edendamisel, Vibuklubi Saarde tegevuse eesmärgiks on 

vibutraditsiooni elavdamine, noorte juhendamine ja võistlustel osalemine. 

Rainer Klaaser: 2019. aastal oli EML liikmeid 15, pärast Pärnumaa Vibujaht MTÜ väljaarvamist ja 

MTÜ Vibuklubi Saarde liikmeksarvamist jääb liikmete arvuks samuti 15.  

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele Pärnumaa Vibujaht MTÜ väljaarvamine.  

Hääletamine: kinnitada Pärnumaa Vibujaht MTÜ väljaarvamine.  

Hääletustulemused: Pärnumaa Vibujaht MTÜ väljaarvamise poolt hääletasid kõik koosolekul 

osalejad, vastuhääli ei olnud; erapooletuid ei olnud.  
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4. Võistluskalender 2020  

4.1 Planeeritud võistlused 

18.01.2020  KK1, 20Y, korraldaja Sagittarius, asukoht Tallinna Teeninduskool 

08.02.2020  KK2, Flint,  korraldaja Vooremaa Vibuklubi, asukoht Jõgeva Virtuse spordihall 

11-12.04.2020 EMV 20Y + Flint, korraldaja Vooremaa Vibuklubi,  

   asukoht Jõgeva Virtuse spordihall 

25.04.2020  KK3, 3D, korraldaja Tartu Vibuklubi, asukoht Räbi küla 

02.05.2020  KK4, 3D, korraldaja Mägilased, asukoht Potimetsa 

30.05.2020  KK5, Maastikuring, korraldaja Kajamaa Spordiklubi, asukoht Kajamaa 

13-14.06.2020 Vibujaht, 3D, korraldaja Tartu Vibuklubi, asukoht Lootvina/Lääniste 

11.07.2020  KK6, Loomaring, korraldaja Tartu Vibuklubi, asukoht Lootvina 

17.-19.07.2020 Eesti meistrivõistlused maastikulaskmises / Estonian Open 2020 

27.07-09.08.2020 WFAC, Maastiku-, jahi- ja loomaringid, korraldaja EML, asukoht Jõulumäe 

12.09.2020  KK7, Jahiring, korraldaja Kajamaa Spordiklubi, asukoht Kajamaa 

26.09.2020  KK8, Maastikuring, korraldaja Vana-Võidu Vibuklubi, asukoht Puiatu 

10.10.2020  KK9, Jahiring, korraldaja Sagittarius, asukoht Kanavere 

 

4.2 Anu Uusmaa: ettepanek liigutada 30.05.2020 planeeritud Klubide Karika võistlus nädal aega 

varasemaks, praegusel juhul kattub Eesti Vibuliidu (EVL) poolt korraldatavate Eesti 

karikavõistlustega. Diskussioon, kas liigutada toimumisaeg 23.05 või 24.05. Juunisse ei kannata 

lükata, aprillis on liiga vara 

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele KK5 uus toimumisaeg 23.05.2020. 

Hääletamine: kinnitada KK5 uus toimumisaeg 23.05.2020.  

Hääletustulemused: KK5 uus toimumisaeg 23.05.2020 kinnitamise poolt hääletasid 7 koosolekul 

osalejat, 2 vastuhäält; 2 erapooletu.  

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele KK5 uus toimumisaeg 24.05.2020. 

Hääletamine: kinnitada KK5 uus toimumisaeg 24.05.2020.  

Hääletustulemused: KK5 uus toimumisaeg 24.05.2020 kinnitamise poolt hääletasid 8 koosolekul 

osalejat, 2 vastuhäält; 1 erapooletu.  

Otsus: Klubide Karika 5. etapp toimub pühapäeval 24. mail Kajamaal.  

 

4.3 Aare Lauren: ettepanek muuta Klubide Karika 2.etapi kuupäevaks 9.02. 8.02 võistlus kattub 

Siguldas Spiekis 2019/2020 4. etapiga. Olles ise minemas Põhja-Iirimaale EIACile, tahan osaleda 

võimalikult paljudel flindi laskmise võistlustel. Tiina Laurisson: Jõgeva saal on broneeritud nii 

laupäevaks kui pühapäevaks, plaan on teha 8.02 KK2 ja 9.02 EVL laste talvekarikas. Veel on võimalik 

kuupäevad KK2 ja lastevõistlusel ära vahetada.  

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele KK2 etapi uus toimumisaeg 9.02.2020.  

Hääletustulemused: KK2 etapi uue toimumisaeg 9.02.2020 poolt hääletasid kõik koosolekul 

osalejad, vastuhääli ei olnud; erapooletuid ei olnud.  
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5. WFAC 2020 korraldamine 

Andres Virkus andis ülevaate 31.07-8.08.2020 toimuvatest IFAA maastikulaskmise 

maailmameistrivõistluste korraldamise hetkeseisust. Võistluse korraldame neljal rajal, radade 

nimed: Red, Green, Yellow, Orange. Kolme raja asukohad kattuvad 2005 EFAC radadega, neljas rada 

osaliselt 2019. aasta 100 Looma rajaga. Hetkel 632 maksnud osalejat, absoluutne lagi 4 raja korral 

on 672 laskjat, üle 640 laskja radadele kokku ei tahaks planeerida. 5 raja tegemiseks pole ressurssi.  

 

Rajad on inimesi täis nii, et 98% on võistlustel 6 inimest grupis. Loobujate asemele võtame 

ootelistist laskjaid juurde. Ootelistis - kes reageerib esimesena maksenõudele, saab võistlusele. 

Tänaseks on registreerunuid 29 riigist (Australia 38, Austria 11, Brazil 12, Czech Republic 7, England 

33, Estonia 141, Europe 18, Finland 35, France 11, Germany 89, India 8, Ireland 12, Latvia 32, 

Lithuania 21, Namibia 3, Netherlands 17, New Zealand 13, Northern Ireland 6, Poland 4, Romania 3, 

Scotland 13, Slovakia 2, South Africa 30, Spain 7, Sweden 7, Switzerland 19, Zambia 10, USA 30, 

Wales 5).  

 

Suurendada tuli suurte mattide hulka - 20 cm ja 35 cm lehti tuleb matti panna kuus tk. BoR põhjal 

selgitada, kuidas toimub laskmine ja paaride üles-alla laskmise vaheldamine. Austraaliast 2016 

kuuekesi matis laskmise kogemus olemas (Aare). Noolte järgi käimine pole soovitatav. 50 cm lehed 

matti kahekaupa. Plokke BU 90, FU 138 laskjat, FSR 104 – neil tekib kõige rohkem probleeme noole 

lõhkumisega. 

 

Eelarvest on hetkel puudu 24 510 €, vt ülevaadet allpool. Mattide järel on järgmiseks suureks 

kuluartikliks võistluskeskus ehk telgi rent. Esialgsest planeeringu mahust 120 000 € on eelarve läinud 

suuremaks 140 000 €. Seega on hädavajalik sponsorite leidmine.  

TULUD 

Osalustasud, majutustulu € 99 400 

Teenuste vahendus € 3 750 

Atribuutika müük € 5 600 

TULUD KOKKU: € 108 750 

KULUD 

Rajad 

Võistlusrajad-harjutusväljak / matid € 30 000 

Radade materjalid, märklehed € 18 010 

KOKKU RAJAD: € 48 010 

Korraldus 
Võistluspaik ja teenused € 36 990 

KOKKU KORRALDUS: € 36 990 

Toitlustus 
Korraldajate toitlustus, radade vesi € 10 100 

KOKKU TOITLUSTUS: € 10 100 

Autasud, reklaam, 

marketing 

Medalid, bannerid, printmaterjalid € 10 290 

Memorabilia tootmine € 7 700 

KOKKU AUTASUD, REKLAAM, MARKETING: € 17 990 
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IT 

Kodulehekülg, kohalik võrk, kindlustus € 2 400 

W Council € 1 050 

KOKKU IT: € 3 450 

IFAA IFAA 15% € 13 500 

Majutus 
Korraldustiimi majutus € 3 220 

KOKKU MAJUTUS: € 16 720 

 KULUD KOKKU: € 133 260 

 PROJEKT KOKKU -€ 24 510 

 

Leping Jõulumäe tervisekeskusega on allkirjastatud, nende käest saame 2 meest ja 2 ATV-d.  

 

Rollid võistluse korraldamisel on alljärgnevas tabelis. 
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FIELD CAPTAIN 

Aare Lauren 

RED COURSE / RANGE MARSHAL N.n. 

 GREEN COURSE / RANGE MARSHAL N.n. 

I EASY PULL COURSE / RANGE MARSHAL N.n. 

 ELEVEN COURSE / RANGE MARSHAL N.n. 

 TRAINING FIELD MARSHAL N.n. 

 

TOURNAMENT OFFICE 

Anu Uusmaa 

CHECK-IN MANAGER Anu Uusmaa 

F SCORING MANAGER Anu Uusmaa  

 ACCOMMODATION MANAGER Andres Virkus 

 CATERING MANAGER Kadi Koort 

 PR & WEB Anu Uusmaa 

A 
TOURNAMENT CENTER 

Katrin Virula 

PARKING / CAMPING  

 MAIN TENT  

 STADIUM  

 OPENING / AWARDING  

A 

TECHNICAL CONTROL 

Urmas Kukk 

OFFICER 1  

 OFFICER 2  

 OFFICER 3  

 OFFICER 4  

 P R O T E S T   C O M M I T T E E IFAA VICE PRESIDENT  

    TOURNAMENT CAPTAIN  

    3 to 5 members  

 

Võistluskülas võtame kasutusele oma ”raha”, s.t. et arveldamine käib žetoonide abil (v.a. Jõulumäe 

admin), žetoone saab osta ainult sekretariaadist.  
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Sekretariaati otsime veel kahte abilist, tööperiood 30.07.-09.08.2020. Sekretariaat kolib telgist peale 

check-in perioodi vanasse kohvikumajja. Võistluskeskuse suur telk ja harjutusväljak keskuse 

sissesõidu suhtes vasakul, parkimine paremal. Check in ja bowcheck tehakse ära telgis.  

 

Harjutusväljakut teenindavaid inimesi ei ole vaja üle kolme. Harjutusväljak on lahti ainult hommikul, 

õhtul laskmine suletud, sest radadelt tullakse hilja tagasi. Võistlusradade lahtioleku aegu tuleb tunni 

võrra pikendada kella 19-ni. Igahommikune radadele saatmine staadionilt.  

 

Klubidel (Kajamaa, Tartu, Lääne, Sagittarius ) vaja asap anda rajateenistuses tegutsevate isikute 

nimed – rajameister + 3 abilist (k.a. radade ehitus, soovitavalt inglise keele oskus vähemalt 

algtasemel), tööperiood Jõulumäel saab olema 27.07. – 09.08.2020. Radade ehitusega peab 

austama 27.07 õhtul, 29.07 peavad rajad olema IFAA Technical Delegate ülevaatuseks valmis. 30.07 

võib jääda veel nipet-näpet korrastada, 1.08 rajad lõplikult valmis. Rajameistrid ja nende abilised ise 

lasta ei saa - iga 7 märgi järel peab olema rajal tugi. Märtsis korraldame rajateenistusele radade + 

reeglite koolituse, radade esmane mahamärkimine samal ajal. Rajad deklareeritakse IFAA TD-le,  iga 

raja kohta eraldi koostatakse vastuvõtuakt. Radade ehitajad ei pea olema rajateenistuses, st neil on 

võimalik lasta.  

 

Rajateenistuses osalejad ei pea kogu BoR teadma, kui teab, võib kasuks tulla. 

Radade ehitusele lisaks: patrull rajal oma märkide piirkonnas, võõraste eemale hoidmine,  

Ohutuse tagamine, vajadusel laskjate järgmisse märki juhendamine, raja tehnilise olukorra 

jälgimine, raja heakorra eest hoolitsemine, vajadusel operatiivinfo edastamine, abi kutsumine. 

Hommikuti lehtede vahetus rajal, raja läbikäimine enne võistlusi, vajadusel koristamine. 

Rajateenistus EI: vaheta märklehti (võistluste ajal); võta kohtuniku rolli; võta vastu reklamatsioone! 

 

31.07-1.08 toimub World Council Meeting Jõulumäe suures õppeklassis, läbiviimise eest vastutab 

FAAE delegaat.  

 

Avamine staadionil, lõpetamine telgis. Reedel, peale viimast võistluspäeva, pidu, laupäeva 

(08.08.2020) ennelõunal ainult medalitseremoonia. Võistluskeskusest peavad võistlejad olema 

läinud laupäevaks, 8.08 kell 12. 

 

Hetkel on  Jõulumäele veel üksikuid vabu majutuskohti võimalik broneerida. 

 

6. EML juhatuse volitused lõpevad 03.04.2020, uue koosseisu valimine 

Rainer Klaaser: praeguse juhatuse volitused lõpevad selle aasta aprilli alguseks, seega on vaja valida 

uus juhatus 

Katrin Virula: ettepanek pikendada praeguse juhatuse volitusi oktoobrini.  

Andres Virkus: ei saa pikendada volitusi oktoobrini, saab pikendada järgmiseks perioodiks. 

Aare Lauren: olen küll avaldanud varasemalt soovi juhatuse liikme kohalt tagasi astuda, aga võtan 

avalduse tagasi.  
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Koosoleku juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele juhatuse praeguse koosseisu volituste 

pikendamine järgmiseks perioodiks.  

Hääletamine: kinnitada juhatuse praeguse koosseisu volituste pikendamine järgmiseks perioodiks.  

Hääletustulemused: juhatuse praeguse koosseisu volituste järgmiseks perioodiks pikendamise poolt 

hääletasid kõik koosolekul osalejad, vastuhääli ei olnud; erapooletuid ei olnud.  

 

PAUS 15.55-16.25 

 

7. Vooremaa Vibuklubi korraldatud võistlus 12.10.2019 

12.10.2019 toimunud võistluse kohta on tulnud märkusi puudujääkide kohta: osadel laskjatel oli  

privileeg alustada teistest varem; rajal võistluse ajal hunteri lehtede asemel märkides fieldi lehed, 

laskjad vahetasid ise, kaugused valed 23-20 Y 3×, 19-17 Y 1× (passid õiged, kaugused valed). 

Mitmetes laskekohtades polnud piisavat turvatsooni tagant lendavate noolte eest. Samuti ristus 

lasketrajektoor paaris kohas võistlejate liikumiskoridoriga või polnud see piisaval kaugusel. 

 Kergmatid oli liiga pehmed, lasid plokinooli läbi, Z-märkides oli spoti taga puitkarkass, kuhu 

nooled kinni jäid. Nooli  võistluse ajal nad kätte ei saanud ja need jäid segama järgnevaid laskjaid. 

Rainer Klaaser: kuidas garanteerida raja korrasolek järgmistel kordadel? EMList peab keegi käima ja 

raja üle vaatama. Nädal ette tuleks saata rajaplaan, et oleks võimalik kontrollida, et matid ei oleks 

üksteisele liiga lähedal. Toimunud võistluse kohta – juhatuse otsusena Klubide Karika arvestuses 

läks etapp parimate selgitamisel arvesse, isiklike ja Eesti rekordite arvestusse seal lastud tulemusi ei 

kanta.  

Priit Adler: WFAC radade ehitamisega tekib radade ehitamise manuaal, see peaks olema 

kättesaadav kõigile.  

Andres Virkus: IFAA BoR ei anna üheselt ja selgelt rajaehituse soovitusi.  

Katrin Virula: meil on 3 EKR 5 taseme instruktorit (Katrin, Steve ja Anu), nende vastutus peaks olema 

uute radade ülevaatus.  

Kadi Koort: radade ehitamisel saab kasutada WA maastikulaskmise manuaali, Kullamaa raja 

ehitamisel püüdsime lähtuda 7 m turvakoridoride reeglist.  

Otsustati: WFAC 2020 korraldamisega paralleelselt luua EML rajaehituse manuaal ja vahetult enne 

võistlust käib EML vastutav isik raja üle – kontrollib kaugused, lehed jms.  

 

8. Vibuinfo andmebaas 

Priit Adler tutvustas uut võistluste korraldamise ja tulemuste arvestamise, salvestamise ja 

taasesitamise keskkonda Archscorer. Keskkond asub aadressil https://archscorer.faae.ee. 

Keskkonnas on võimalik salvestada oma treeningute tulemusi, luua võistlusi, neile registreeruda ja 

tulemusi märkida ning võistlustele registreerunud võistlejatele sõnumeid saata. Sisselogimine 

Google konto või e-posti aadressiga, küsib nime, eposti aadressi, telefoninumbrit, isikukoodi 7 

esimest numbrit. Praeguseks on keskkonda arendatud eelkõige laskjast lähtuvat. 

Katrin Virula: mis tuge pakub uus keskkond võistluste korraldajale?  
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Anu Uusmaa: võistlusformaatide määratlemisel kasutada formaadi kirjeldamise asemel nende 

nimetusi. Eestis laseme IFAA 8 erinevat formaati - 20 Y indoor round, Flint indoor round, hunter 

round, field round, marked animal round, unmarked animal round, 3D hunting round, 3D standard 

round. Rekordeid arvestatakse ainult määratud kaugustega 5 formaadis – 20 Y indoor round, Flint 

indoor round, hunter round, field round, marked animal round.  

Priit Adler: võimalik saab olema luua ka erinevaid formaate. Võistluse korraldamisel on vajalik 

eelnevalt hoida võistlust suletuna - nii ei ole võimalik kirjutada tulemustesse juba ette mingeid 

numbreid sisse. Võistlust saab korraldada nii avatuna, privaatsena avatuna kutsututele või ainult 

isiklikuna. Märkida saab ainult oma grupi tulemusi.  

Andres Virkus: kui turvaline on süsteem lingi kaudu ligipääsetavana.  

Lepiti kokku: klubid saadavad 10.01 adler.priit@gmail com oma laskjate andmed (nimi, epost, 

telefon ja isikukoodi 7 esimest numbrit). Igale klubile oma liikmete haldamise ja võistluste 

korraldamise õigus. Kasutajate võrdlemine registriga - klubi poolt peab tulema kasutajale 

kinnitamine. Laskja saab esindada ainult ühte klubi. Laskja, kellel puudub kasutaja, selle tulemusi  

Toitlustamisel peab olema rohkem variante võimalik valida (osadel võistlustel 1 söögivalik, 

suurematel võistlustel vajalik vähemalt 3 valikut  – ei söö üldse, söön ainult hommikusöögid / pakett 

1, söön hommikud+lõunad / pakett 2). Vajalik ühe standardühiku kokkuliitmine (märgid 1-14 ja 15-

28) – lihtsam paberkaarte kontrollida, kui juhtub midagi või arvutatakse valesti. Võimalus panna 

arvestuskaardile hiljem juurde lastud punktide statistikat (×-id, 5-d, 4-d jms).  

 

Archscoreri esimene suurem testkasutus Klubide Karika 1. etapil 18.01.2020. 

 

9. Vabad teemad 

9.1 Euroopa delegaatide kokkusaamine 14.-15. märts Iirimaal.  

Ülle Kell: kas meil on teemasid, mis vajaksid eelnevalt Euroopa delegaatidega lobistamist – ainult siis 

on mõtet minna. Ülle Kell - ettepanek mitte lubada IFAA funktsionäridel (president, asepresident, 

sektretär, raamatupidaja) hääletada World Councilil. 

9.2 Anu UusmaaGoogle: pilvevõimaluste koolitus – WFAC 2020 sekretariaadi jt huviliste tarbeks 

plaanis pilvevõimaluste koolitused. Võimalust korraldada 6 1,5 h koolitust.  

9.3 WFACi osaleja buklett kodukale, toota võimalikult vähe. Sarnaselt hollandlastega bowchecki 

failid saata osalejatele ette – ise prindivad ja eeltäidavad. Küsimus faili personaliseerimises, muus 

osas adobe eeltäidetav pdf.  

 

Koosoleku lõpp 18.10 


