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Täiendavad selgitused koosoleku protokolli juurde. 
 
1. Euroopa võistlused: 
 
1.1. EBHC 2018 Austria 
Ajaloolise vibu laskjad peavad kaasas omama tõendit, et tegemist on vibuga, mille tüüp oli 
kasutusel enne XX sajandit. Milline see peaks olema ei ole selge. Eestis näiteks ei ole 
pädevat muuseumi, mis saaks kinnitada, et siin tehtud longbow oma tüübilt on samasugune, 
mis oli kasutusel enne XX sajandit. 
 
1.2. EIAC 2016 Hispaania 
Registreerimisel peab ära näitama nii riigi kui ka assotsiatsiooni. 
 
1.3. EFAC 2017 Saksamaa 
Tegin ettepaneku, et IFAA-l võiks olla üks võistlustele registreerimise keskkond. Ilmselt 
tuleb seda uuesti rääkida IFAA üldkogul Austraalias. 
 
1.4. EIAC 2018 
Ei otsustatud kellele anda organiseerida. Rootsi arvas, et võiksid teha, kui flint ei ole 
kohustuslik. Avaldasin uuesti arvamust, et flint peaks olema kohustuslik ja 20y valikuline. 
Ideaalne oleks siselaskmine, kus igal päeval oleks eri harjutus – 20y flint, 30y flint ja 20y. 
Kui saal ei võimalda lasta 30y flinti, siis võib olla kahel päeval 20y flint.  
 
IFAA üldkogule panen kokku vastava muudatusettepaneku.  
 
1.5. EFAC 2019  
Korrektne pakkumine tuleb esitada 2017 Euroopa koosolekule 
 
1.6. EBHC 2020 
Kuigi Prantsusmaa tegi oma ettepaneku, siis otsustati, et ka teised huvitatud võiksid 
esitada oma pakkumised 2017 kohtumisele. 
 
2. MM-id 
2.1 WBHC 2017 Itaalia 
Itaalial on mingid sisemised probleemid. Teavet lubati anda 2 pärast so. mais.  
Registreerimine algab 01.10.2016 
 
2.2. WIAC 2017 Rumeenia 



Käisime kohapeal vaatamas. Kompleks asub eemal asulatest, aga sinna kuulub kaks 
hotelli. Soovijatele organiseeritakse transport lennujaamast. Lennujaamast 20 minutit 
autoga. 
 
  
 

3. IFAA instruktorite kursused 
IFAA üldkogul Austraalias pannakse arutelule ühitada sisetiitlivõistlused ja kursused. 
(Vestlusel Loet Smitiga väljendas ta muret, et kursusel osalenud ei ole eriti aktiivsed 
teadmisi jagama oma asukoha riigis. Kursuse eesmärk on eelkõige koolitada koolitajaid, 
mitte neid kes kasutavad teadmisi ainult isiklikuks arenguks.) 
 
4. Seenioride vanusegrupp 
Soome esindaja jutust tuli välja, et see puudutab kahte laskjat. Ma ei olnud nõus 
seisukohaga, et võistluste organiseerijatele ei too see kaasa lisakulusid. Tegelikult toob ja 
mitte vähe. Paar lisa medalikomplekti on väikseim neist. Täiendavad logistika probleemid 
on palju suuremad isegi. Seejuures ei ole nad ka lõpuni läbimõelnud, milliseid muudatusi 
on selle grupi jaoks vaja teha. Soomele tehti ettepanek vormistada muudatusettepanek 
vastavalt reeglitele. 
 
Tekkis mõte tõsta veterani vanusepiiri 60 aasta peale. 
 
Järgimiseks koosolekuks tuleb kaasa võtta teave, kui palju on liikmeklubides laskjaid kes 
on vanemad kui 70, 75 ja 80. 
 
5. EBHC meistrimärgid 
Teatasin, et kujundus on vanamoodne. Võeti teadmiseks. 
 

6. IFAA Euroopa esimees 
Häältega 10:8 valiti Sebastian Vanky 
 

7. Järgmine koosolek toimub 4.-5.03.2017 Valencias, Hispaanias 
 

8. Võimalik sihtimise abi sihikul 
Kuna sihikuga laskjaid ei olnud, siis jäi probleem kaugeks. Samuti on see raskesti 
kontrollitav. 
 
Lisaks ei saa koosolek anda siduvat otsust, sest otsustada saavad ainult assotsiatsioonid. 
 

9. IFAA Euroopa esimehe ja sekretäri ülesanded 
9.1. Rahastamine 
Rahastamine peab tulema IFAA-lt, sest IFAA Euroopa ei ole juriidiline isik ja kõik 
maksed temale oleks küsitavad asukohariigi seaduste järgi. 
 
9.2. Instruktorite kursused 
Esimees ja sekretär vajadusel vahendavad Lynn Fairhall-i kontakti kursuste 
korraldamiseks. 



 
9.3. Võistluste organiseerimise lepingud 
Seni kui Euroopa esimeest ei ole IFAA poolt volitatud lepingule alla kirjutama, on 
Euroopa president ainult vahendaja lepingu sõlmimisel. 
 
9.4. Lipud võistlustel 
Võistluste läbiviijatel peavad olema kõikide osalevate riikide lipud. 
 
9.5. Riikide vaheline võistlus 
Täiendav hääletus on läbi viidud. 
IFAA üldkogul Austraalias võib siiski hääletada ka erinevalt. 
 
9.6. Külalisvõistlejad tiitlivõistlustel 
Võivad osaleda, kuid ei saa võistelda tiitlile 
 
9.7. Ajalooline jahivibu 
Sakslased tulid jälle sama ideega välja ja lubasid teha ettepaneku vastavaks 
reeglimudatuseks IFAA üldkogule Austraalias. 
 
Kuna suurem osa selle laskjaid on Euroopas, siis teistele see suurt korda ei lähe. Mis 
tähendab, et Austraalias võivad nad poolt hääletada.  
 
Samas ei ole pakutav stiil ajalooline, sest enne XX sajandit seda ei eksisteerinud. Puust 
käepide ja kaared ei tee veel vibu ajalooliseks. 
 
Ajaloolised jahivibud saavad täna lasta HB-s. 
 
 
Urmas Kukk 


