
 
                                     Kinnitan 

allkirjastatud digitaalselt 
Imre Tiidemann 

juhatuse liige  
15.01.2021 

 
 
 
 

KAITSEJÕUDUDE SPORDIKLUBI PRAKTIKAL-LASKMISE KODUKORD 
 
 
 
 
 
1. MÕISTED 
Klubi – MTÜ Kaitsejõudude Spordiklubi;  
toimkond – klubi praktikal-laskmise juhtimisega tegelev toimkond; 
põhikiri – klubi põhikiri;  
kodukord – klubi praktikal-laskmise kodukord;  
regioon – Eesti Practical-laskmise Ühing MTÜ;  
IPSC – International Practical-Shooting Confederation;  
juhatus – klubi juhatus; 
turvakursus – harrastaja ettevalmistus IPSC põhimõtete ja reeglite tundmaõppimiseks 
ning turvalise relvakäsitsuse tagamiseks;  
laskesportlase litsents – infosüsteemis fikseeritud elektrooniline kinnitus, et 
turvakursuse läbinud isik on kantud turvaliste laskurite nimestikku ning omab õigust 
osaleda IPSC 1. ja kõrgema taseme võistlustel; 
infosüsteem – Eesti Practical-laskmise Ühing MTÜ infosüsteem (is.ipsc.ee). 
 
2. KLUBI 

2.1. Juhtimine ja struktuur 
2.1.1. Klubi on regiooni liige. 
2.1.2. Praktikal-laskmine on üks mitmest spordialast, millega klubi tegeleb. 
2.1.3. Klubi praktikal-laskurid omavad regiooni poolt väljastatud laskesportlase 

litsentsi ning neil on võimalik osaleda regiooni poolt juhitud üritustel. 
2.1.4. Klubi praktikal-laskurid juhinduvad oma tegevuse korraldamisel Eesti 

Vabariigi seadusandlusest, klubi põhikirjast, regiooni põhikirjast, regiooni 
kodukorrast ning käesolevast kodukorrast. 

2.1.5. Klubi praktikal-laskurid valivad üldkoosolekul kolmeks aastaks 
viieliikmelise praktikal-laskmise toimkonna, mille ülesandeks on klubi 
praktikal-laskmise koordineerimine ja juhtimine. 

2.1.6. Klubi praktikal-laskurite üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt ühel korral 
aastas, milleks on detsembrikuine aastalõpuvõistlus ja koosolek klubi 
liikmetele. 

2.1.7. Praktikal-laskurite üldkoosolek toimib sarnastel alustel klubi 
üldkoosolekuga. Üldkoosoleku moodustavad aastalõpuvõistlusel osalevad 
klubi laskurid. Aastalõpu üldkoosolek on otsustusvõimeline hoolimata 
osalevate laskurite arvust. 

2.1.8. Toimkond valib toimkonna esimehe (KJ Spordiklubi praktikal-laskmise 
koordinaator), kelle ülesandeks on klubi praktikal-laskurite esindamine 
ning spordiala tegevuse ja toimkonna juhtimine. 

2.1.9. Toimkond võib määrata klubi laskureid vastutavaks vajalike valdkondade 
eest (nt laskepaiga arendus) ning liikmeid vastavalt sellele ka 
liikmemaksust vabastada. 



 
2.2. Praktikal-laskmise toimkonna koosseis ja ülesanded 

2.2.1. Toimkonna esimees juhib ja koordineerib klubi ja toimkonna tegevust; 
suhtleb regiooni juhatusega; allkirjastab ja väljastab kooskõlastatult 
toimkonna liikmetega klubi nimel dokumente. 

2.2.2. Personali ja infosüsteemi eest vastutaja peab arvestust liikmete üle; 
lahendab liikmelisuse küsimusi; haldab infosüsteemi. 

2.2.3. Laskevahendite arendaja arendab laskepaiku, sihtmärgisüsteeme, 
materjale ja klubi vahendeid; kontrollib neid ning peab nende üle 
arvestust. 

2.2.4. Sümboolika ja toetajate eest vastutaja koordineerib tegevused vastavalt     
vajadusele. 

 
2.3. Klubi sümboolika kasutamine 

2.3.1. Klubi sümboolika kasutamisel tuleb hoida klubi head mainet. 
2.3.2. Klubi sümboolikat võivad kasutada kõik liikmed. 
2.3.3. Klubi sümboolika kasutamine mõne muu ühingu, organisatsiooni või klubi 

esindamisel ei ole lubatud. 
2.3.4. Klubi sümboolika soetatakse liikmete vahenditest. Klubi toimkonna 

otsusega võib klubi toetada sümboolika soetamist esindusvõistkonna 
tarbeks. 
 

2.4. Klubi esindamine 
2.4.1. Kõikidel klubi liikmetel on õigus osaleda IPSC võistlustel, kui neil on 

täidetud kohustused klubi ja regiooni ees (aastamaks, vajalikud 
võistluspunktid). 

2.4.2. Klubi liikmed esindavad IPSC võistlustel klubi. Teiste klubide esindamine 
IPSC võistlustel on keelatud. Segavõistkondade moodustamine on 
lubatud, kui need ei esinda ühtegi klubi. 

2.4.3. Klubi esindusvõistkonna koostab toimkond vastavalt saavutustele ning 
liikmete soovile klubi esindada. 

2.4.4. Klubi võib toimkonna otsusega toetada klubi esindusvõistkonna osavõttu 
laskevõistlustel. 

 
3. LIIKMED 

3.1. Liikmestaatused 
3.1.1. Liige – klubi täisliige, kes omab laskesportlase litsentsi.  
3.1.2. Liikmekandidaat – klubi liikmeks astumise avalduse esitanud isik, kes ei 

ole veel klubi liikmeks võetud, kuid on avaldanud soovi tingimuste 
täitmiseks.  
 

3.2. Liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine 
3.2.1. KJ Spordiklubi praktikal-laskuriteks võivad saada IPSC turvakursuse 

läbinud eestimeelsed:  
• tegevteenistuses olevad kaitseväelased, 
• Kaitseministeeriumi valitsemisala töötajad, 
• Kaitseliidu liikmed, 
• Kaitseliidu allorganisatsioonide liikmed, 
• Politsei- ja piirivalveameti ametnikud, 
• päästeametnikud, 
• vanglateenistuse ametnikud, 
• reservväelased, 

kes järgivad IPSC üldtunnustatud norme ja on huvitatud laskespordiga 
tegelemisest. 



3.2.2. Liikmete vastuvõtmisel, väljaastumisel ja väljaarvamisel lähtutakse 
kodukorrast ja põhikirjast. 

3.2.3. Liikme võib klubist välja arvata toimkonna otsusega, kui ta ei täida klubi 
põhikirja ja kodukorda või sooritab vääritu teo, mis on vastuolus klubi 
eesmärkidega. Otsustamisest peavad osa võtma kõik toimkonna liikmed. 

3.2.4. Klubi liikmeks saamisel on vajalik kahe soovitaja olemasolu ning 
toimkonna positiivne otsus. Soovitaja peab soovituse andmise hetkel 
olema olnud klubi liige vähemalt ühe aasta ning täitnud kõik kohustused 
klubi ja regiooni ees. Soovitajate nimed märgitakse ära liikmeks astumise 
avaldusel. 

3.2.5. Toimkonnal on õigus teha klubi liikmekandidaatide ja liikmete kohta 
päringuid ja taustauuringuid, otsustamaks liikme sobivust klubisse. 

3.2.6. Võistluspunktide puudumisel ja laskesportlase litsentsi peatumisel peatub 
ka klubi liikmelisus. Regiooni kodukorras ette nähtud litsentsi 
taastamisprotseduuride täitmata jätmise korral arvatakse liige klubist välja. 
 

3.3. Igal aastal valib klubi toimkond uute liikmete seast „Aasta uustulnuka“, kelle nimi 
tehakse teatavaks aastalõpu üldkoosolekul. 

 
4. MAKSUD, SPONSORLUS JA MOTIVATSIOONISÜSTEEM 

4.1. Liikmemaks 
4.1.1. Klubi tasub iga-aastaselt regioonile iga IPSC liikmestaatust omava liikme 

pealt aastamaksu. 
4.1.2. Klubi kogub kõikidelt liikmetelt liikmemaksu, millega kaetakse regioonile 

tasutavad maksud, klubi püsi- ja arenduskulud. 
4.1.3. Klubi praktikal-laskurite liikmemaksu tasutakse kalendriaasta kaupa ning 

jooksva aasta liikmemaksu kohustus tekib 1. jaanuari seisuga. Klubist 
välja astumisel või välja arvamisel jääb jooksva aasta maksekohustus 
püsima. 

4.1.4. Praktikal-laskurite liikmemaksu suuruse ja maksetingimused määrab 
toimkond. 

4.1.4.1. Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt 31. märtsiks. 
4.1.5. Klubiga liituja esimese aasta liikmemaks arvestatakse kuu täpsusega 

pärast liikmeks astumise avalduse esitamist ja turvakursuse läbimist. 
4.1.6. Klubiga liituja turvakursuse osalustasu ei kuulu liikmemaksu hulka. 
4.1.7. Klubi toimkonnal on õigus liige liikmemaksust täielikult või osaliselt 

vabastada järgnevatel juhtudel: 
4.1.7.1. liikme ühekordsed majandusraskused, isikliku avalduse alusel; 
4.1.7.2. Klubi võistlustel ja ürituste korraldamisel aktiivne kaasalöömine; 
4.1.7.3. silmapaistvad teened, võistlustulemused ja Klubi toetamine. 

4.1.8. Liikmemaksust on vabastatud Klubi toimkond, aasta uustulnuk ja aasta 
aktivist.  

 
4.2. Sponsorlus 

4.2.1. Toimkonna otsusel toetab Klubi Eesti koondise koosseisu kuuluvaid Klubi 
liikmeid. 

4.2.2. Toimkonna otsusel võib Klubi premeerida Klubi liikmeid tiitlivõistlustel 
saavutatud tulemuste eest. 

4.2.3. Võimalusel taotleb Klubi Toimkond kaitseväelastest ja kaitseliitlastest  
laskuritele treening- ja võistluslaskemoona Eesti Kaitseväest. 

 
4.3. Motivatsioonisüsteem 

4.3.1. Klubi võistluste korraldamises aktiivselt osalevad liikmed koguvad  
aktiivsuspunkte vastavalt punktide jagamise põhimõtetele (lisa 1). 

4.3.2. Klubi võistluse MD esitab nädala jooksul pärast võistluse lõppu 
toimkonnale personali aruande, mille täitmisel ta juhindub kodukorrast. 



4.3.3. Vastavalt kogutud aktiivsuspunktide hulgale ning toimkonna otsusele 
toetatakse võimalusel aktiivse liikme laskespordiga seonduvat tegevust. 

 
5. VÕISTLUSED, TREENINGUD JA KOOLITUSED 

5.1. Klubi korraldab treeninguid, taktikalise laskmise koolitusi ja turvakursuseid, 
eesmärgiga suurendada liikmeskonda ning propageerida spordiala. Põhirõhk on 
suunatud kaitseväelaste koolitamisele ja taktikalise laskmise arendamisele 
Kaitseväes. 

5.2. Klubi poolt korraldatavate võistluste ja koolituste nimekirja koostab ja kinnitab 
toimkond. 

5.3. Toimkonna kooskõlastuseta klubi nimel võistluste ja koolituste korraldamine ei 
ole lubatud. 

5.4. Klubi korraldab vastavalt võimalustele ja vajadustele turvakursuseid ning Level 1 
- Level 3 võistluseid. 

 
 
KOOSTAS: 
 
Meelis Unt 
KJ Spordiklubi praktikal-laskmise toimkonna koordinaator 
 
 
 
 
 
Kooskõlastatud digitaalselt    Kooskõlastatud digitaalselt    Kooskõlastatud digitaalselt 
 
 Kaspar Koovit     Sigrid Sinnep                 Villiko Nurmoja 
Toimkonna liige   Toimkonna liige       Toimkonna liige 
 
 
Kooskõlastatud digitaalselt     
 
 Andres Boklan                            
Toimkonna liige                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



Lisa 1 

 

1. AKTIIVSUSPUNKTIDE JAGAMISE PÕHIMÕTTED, ARVESTADES HETKEL 
KEHTIVAT AASTAMAKSU SUURUST 95 EUR 

1.1.  Aktiivsuspunkti maksumus 
1.1.1 Punkti maksumus on 5 EUR, mis arvutatakse maha klubi aastamaksust. 

1.2.  Abilised (staff, ehitajad), alates Level 2 
1.2.1  Üks päev võrdub 1 punkt. 
1.2.2  Abiline, kes võistluse lõppedes jääb koristama - lisandub 1 punkt  
          (vastavat tegevust koordineerib ja nimekirja haldab QM).          

1.3.  RO, alates Level 2 
1.3.1.  Üks päev võrdub 1 punkt. 
1.3.2.  RO, kes võistluse lõppedes jääb koristama - lisandub 1 punkt  
           (vastavat tegevust koordineerib ja nimekirja haldab QM).          

1.4.  MD, RM, QM, SD (sh. assistant), alates Level 1 
1.4.1.  Üks päev võrdub 1 punkt. 
1.4.2.  Lisanduvad punktid vastavalt võistlustasemele (L2 annab 2 punkti, L3 
           annab 3 punkti. Põhjenduseks on võistlusele eelnev korraldustöö). 
1.4.3.  MD, RM, QM, SD, kes võistluse lõppedes jääb koristama –  
           lisandub 1 punkt 
           (vastavat tegevust koordineerib ja nimekirja haldab QM).          

1.5.  Võistlustel osalemine 
1.5.1  Alates 20. võistluspunktist annab iga 5 punkti juurde 1 aktiivsuspunkti. 

1.6.  Tiitlivõistluste saavutused 
1.6.1. Euroopa MV ja MM esikolmikus 5 punkti; 
1.6.2. Euroopa MV ja MM esikümnes 3 punkti; 
1.6.3. Eesti Meister 3 punkti; 
1.6.4. Eesti MV esikolmikus 2 punkti. 

1.7.  Talgud (klubi inventari hooldus ja uuendamine) 
1.7.1  Üks päev võrdub 1 punkt 
          (vastavat tegevust koordineerib ja nimekirja haldab QM).     

1.8.  Turvakursus 
1.8.1  Turvakursuse läbiviija üks päev võrdub 1 punkt. 

1.9.  Kaitseväega seotud ürituste korraldamine  
1.9.1  Maastikuvõistluse taktikaline laskmine, Level 1  
          1.9.1.1 Ehitaja/Abiline/RO üks päev võrdub 1 punkt; 
          1.9.1.2 MD/RM/QM/SD üks päev võrdub 1 punkt, lisanduvad punktid  
                      vastavalt võistlustasemele (L1 annab 1 punkti);  
          1.9.1.3 Ametnik, sõltumata staatusest, kes jääb võistluse lõppedes  
                      koristama – lisandub 1 punkt 
                      (vastavat tegevust koordineerib ja nimekirja haldab QM).           



1.9.2  KV Meistrivõistlused Taktikalises laskmises, Level 2 
          1.9.2.1 Ehitaja/Abiline/RO üks päev võrdub 1 punkt; 
          1.9.2.2 MD/RM/QM/SD üks päev võrdub 1 punkt, lisanduvad punktid  
                      vastavalt võistlustasemele (L2 annab 2 punkti);  
          1.9.2.3 Ametnik, sõltumata staatusest, kes jääb võistluse lõppedes  
                      koristama – lisandub 1 punkt 
                      (vastavat tegevust koordineerib ja nimekirja haldab QM). 

1.10. Aastakoosoleku korraldamine MD, RM, QM, SD (sh. assistant) 

1.10.1 Aastalõpu võistlus Level 1, üks päev võrdub 1 punkt. 
 

 
NÄITED 

 

Estonian Extreme Rifle Level 3 
Võistluse periood: Esmaspäev-Pühapäev 
MD (tegev 7 päeva) – 1 punkt iga päeva eest + 3 punkti eelneva org. tegevuse eest 
vastavalt võistluse tasemele. Kokku 10 punkti.  
MD (tegev 7 päeva, jääb koristama) - 1 punkt iga päeva eest + 1 punkt koristamise + 3 
punkti eelneva org. tegevuse eest vastavalt võistluse tasemele. Kokku 11 punkti. 
Abiline (ehitab 3 päeva, võistleb eelvõistlusel, vilistab põhivõistlusel) – 7 punkti.  
Abiline (ehitab 3 päeva, võistleb eelvõistlusel, vilistab põhivõistlusel, jääb koristama)  –  
8 punkti. 
RO (vilistab eelvõistlusel, võistleb põhivõistlusel) – 4 punkti.  
RO (võistleb eelvõistlusel, vilistab põhivõistlusel, jääb koristama) – 5 punkti. 
 

Aastamaks 

Klubi liige, kes on aasta jooksul kogunud 10 punkti, võrdub aastamaks 45 EUR. 
Klubi liige, kes on aasta jooksul kogunud 19 punkti, võrdub aastamaks 0 EUR ja 
kvalifitseerub kodukorra punktile 4.3.3. 


