EESTI LASKURLIIDU LITSENTSIJUHEND.
Relvaseaduse rakendamiseks kehtestatud õigusaktides on pädevad ametkonnad tunnustanud Eesti
Laskurliitu kui kompetentset juhtivat organisatsiooni laskealase tegevuse ning relvade kasutamise
alal, sätestades laskealase tegevuse korraldajaile vastava EL litsentsi omamise nõude.
Treenerite koosolekutel on arutatud ning heaks kiidetud kava treenerite litsenseerimiseks, mis
aitaks tõsta nende motivatsiooni paremate töötulemuste saavutamiseks.
Vastavait Relvaseaduse lisa, Siseministri 02.jaan.96.a. määrusele ning lähtudes eeltoodust
otsustab Eesti Laskurliidu juhatus kehtestada korra laskesportlaste, laskeinstruktorite ning
lasketreenerite litsenseerimiseks .
1. Litsenseerimise eesmärgiks on aidata kaasa laskealase tegevuse korrastamisele Eestis
kooskõlas seadustega. Litsenseerimise juhendis fikseeritakse litsentsi taotlemise ning
väljaandmise kord ja litsentsi omavate isikute õigused ja kohustused.
2. Litsenseerimise subjektideks on:
laskesportlased
laskeinstruktorid
lasketreenerid A , B ja C kat.
—
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3. Nõuded litsentsi taotlejatele:

treener

instruktor laskesportlane

A B C
_____________________________________________________________________________________________
—
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ohutusnõuete tundmine ja nende täitmise jälgimine
II kl laskespordis
relva tundmise, käsitamise ja hooldamise oskus
relvade ja padrunite veo nõuete tundmine ja täitmine
relvaseaduse ja teiste liituvate õigusaktide tundmine
s.h. vastutus
esmaabi tulirelvavigastuse korral
lasketehnika ning õpetamise metoodika tundmine
erialane ettevalmistus
töösaavutused
treeneri tööstaaži andmed
—

—
—
—
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4. EL litsentsi omavate isikute õigused on sätestatud pädevate riigiasutuste õigusaktidega.
Lisaks on laskesportiase litsentsi omajal õigus osaleda EL võistluskalendri võistlustel,
taotleda luba sportrelva veoks ning abistada vähekogenud inimest laskealase tegevuse
käigus.
5. Laskeinstruktori litsentsi omaval isikul on õigus korraldada laskealast tegevust vastavait
seadustele. Treeneri litsentsi omavatel isikutel on õigus töötada kutselise treenerina,
instruktorina ,lektorina ehk spetsialistina spordiorganisatsioonides, haridussüsteemis, politseija kaitse- ning muudes struktuurides
6. Litsentsi taotleja esitab Eesti Laskurliidule kirjaliku avalduse, näidates ära isikuandmed,
senise tegevuse, erialase ettevalmistuse ning saavutused, samuti taotletava litsentsi liigi.
( lisa avalduse vorm ) Litsentsieksami sooritamise aeg teatatakse vähemalt 10 päeva ette.

7. EL juhatus moodustab 5-liikmelise litsentsikomisjoni. Litsentsikomisjoni tegevus on
õiguspädev kui kohal on vähemalt kolm liiget, sealhulgas esimees ehk aseesimees.
Litsentsikomisjoni koosolekud protokollitakse.
8. Litsentsieksami sooritamine on tasuline ja tariifid kehtestatakse Eesti Laskurliidu juhatuse
poolt.
9. Litsentsikaardile kantakse litsentsi liik ja number, perekonna- ja eesnimi, isikukood ehk
selle asendaja, foto 3x4, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivus ning litsentsikomisjoni
esimehe allkiri ja pitsat. ( lisa litsentsikaart ).
10. Eesti Laskurliit peab litsenseeritud isikute kohta registrit.
11. Käesolevas litsenseerimisjuhendis käsitlemata küsimused lahendab EL juhatus.

Vastu võetud EL juhatuse koosolekul 22. 02. 1996 aastal

EESTI LASKURLIIT

AVALDUS

Taotlen_______________________________ Iitsentsi ning palun mulle teatada litsentsieksami
toimumise aeg ning koht.
Teatan enese kohta järgmist:

perekonna- ja eesnimi________________________________isikukood___________________
elukoht____________________________________________telefon_____________________

töökoht ja amet______________________________________telefon_____________________
kvalifikatsioon laskurina(klass)_________________________
organisatsioon/klubi_________________________________
senine tegevus laskealase tegevuse juhendamisel______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Kuupäev____________

allkiri_____________________

