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1. Motokrossi alakomisjoni koosseis ja muud motokrossi teemad
Juhatus edastas krossikomisjon esimehe ettepaneku kinnitada krossikomisjon eesotsas Lembit Nõlvakuga
järgmises koosseisus: Marko Saareke – kohtunikud; Allan Laurimäe – tehniline; Marko Männi - Mini MX,
jäärajad; Reio Engman – kestvuskross; Kert Varik – K/V; Juss Laansoo – MX1 ja MX2;
Mart Adamson – Quad; Peep Nork – 50cc,65cc,85cc; Toomas Triisa; Martin Arumäe; Are Kaurit.
Nõukogu seisukoht on, et 12 liiget krossikomisjonis on liiga palju, mistõtu komisjon ei ole nõukogu hinnangul
töövõimeline. Nõukogu nõustub kinnitama komisjoni kuni 7 liikmega. Ettepanek on olulisi inimesi vajadusel
kaasata muul moel (meililistis, koosolekule külalisena neid puudutavat või nende ekspertiisi kuuluvat teemat
arutama). Eeltöö saab komisjon meili teel ära teha, lasta klubidel jt saata vastavalt ette teada olevale
päevakorrale ettepanekud.
Nõukogu kinnitab motokrossi alakomisjoni esimehena Lembit Nõlvaku ja MX1 ja MX2 esindajana Juss
Laansoo. Nõukogul on lähitulevikus plaan ka komisjoni esimehega kohtuda.
Nõukogu soovitus on Tridens motokrossi EMV kalendri koostamisel arvestada MM-kalendriga nii, et meie
võistlused langeksid sealt vabadele nädalavahetustele ja Eesti tipud saaksid tulla koju võistlema.
Soovitus korraldada EMV 2014 nelja etapilisena väga heal tasemel. Võistluse formaadiks kaks päeva.
Eesmärgid: tuua kõik noored esisõitjatega samale võistlusele, kasvatada kahe võistluspäeva abil publikuhuvi
(pealtvaataja, kes ei saa tulla laupäeval, saab tulla pühapäeval ja vastupidi), luua ühelt võistluselt meediale
enam sisu, lisada võistlustele väljapaistvust, anda hobisõitjatele võimalus Eesti meistrivõistlustel osaleda.
Lühemad sõidud suurtes klassides, et saada tihedam päevakava. Küsimus motokrossi komisjonile: kas oleks
mõistlik kutsuda/lubada ka kiiremad nn B ja C klassi sõitjaid EMV MX1 ja MX2 klassi osalema (st sõitja ei pea
kartma nn tavakrossidel üleviimist. Saab kehtestada süsteemi nagu näiteks F1-s, st mitu % võib olla kiireima
ringi sõitnust aeglasem, et põhisõitu pääseda)?
Krossikomisjoni poolt pannakse paika võistluse põhiklassid ja üldjoontes ajakava; edasi jääb iga korraldaja
otsustada, mida vabasse päevakava ossa lisada. Rääkida tingimused väga täpselt läbi kõigi korraldajatega,
kus EMV toimub. Tridens paneb omalt poolt sõitjate motiveerimiseks välja auhinnafondi ja ka korraldajatele
motivatsioonipaketi.
Nõukogu soovitab leebemat suhtumist alternatiivsarjadesse.
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2. Speedway, mäkketõusu ja mootorkelgu alakomisjonid
Speedway komisjon esitas nõukogule palve komisjoni kinnitamisega oodata; teatab muudatusettepanekutest
koosseisus lähiajal. Nõukogu võttis palve vastu.
Nõukogu kinnitas mäkkeõusu komisjon koosseisus: Riho Kollist, Lauri Drubinš, Holger Tasane.
Mootorkelgukomisjoni osas on tulnud kelgusportlaselt Raivo Nurmetult ettepanek esitada komisjoni liikmeks
Juhan Kärson (mootorkelgusportlane ja -võistluste korraldaja) ning Estonian Snowcross Associationilt
avaldus, et EMF-i liikmeks olev mootorkelgu klubi ei toeta sellist komisjoni koosseisu ja ettepanek esiatada
komisjoni liikmeks Tauno Liiv (kogenud kelgusportlane ja ettevõtja). Lisaks on ettepanek muuta nõukogu 15.
jaanuari koosoleku protokolli, kus on väidetud, et EMF-i liikmeskonnas eraldi kelguklubi puudub – Estonian
Snowcross Association näol on see klubi olemas.
Nõukogu tegi juhatusele ülesandeks esitada nimetatud ettepanekud ja pretensioonid seisukoha võtmiseks
mootorkelgu komisjoni praegusele koosseisule.
3. Motivatsioonipakett EMF-i liikmetele
Nõukogu arutas motivatsioonipaketi koostamist, millega tunnustada neid liikmeid ja korraldajaid, kes on teinud
midagi hästi. Juhatusele anti ülesandeks koostada parimate klubide selgitamise tingimused järgmiseks
nõukogu koosolekuks.
4. 2013. aasta audit ja muud finantsküsimused
Nõukogu liige Ain Kuusik teavitas, et audiitorbüroo Rimess teeb hinnapakkumise EMF-i 2013. aasta
majandusaasta aruande ja bilansi põhjal. Nõukogu liikmed jäid seisukohale, et audit tuleb teha.
Samuti otsustas nõukogu, et kuna kahjuks on majanduslik seis selline, et kuni eelmisest aastast üleval olevad
võlad on tasutud, ei saa hakata mingisuguseid toetusi maksma.
EMF-ile kuuluv ajavõtusüsteem nõuab investeeringuid ja on saadud hinnapakkumine koostööpartneritelt Lätis.
See sisaldab registreerimisel kasutatavat programmi ja registreerimissüsteemi; uut ajavõtu tabloo ja
ajavõtubussi vahelist süsteemi; jooksvate tulemuste kajastamise süsteemi. Nõukogu otsustas vaadata nii
seda kui võimalikke muid investeeringuid projektipõhiselt. Mis on projektiga seotud tulud ja kulud (kas kulusid
saaks optimeerida?) ning tasuvusaeg ja teha otsus selle põhjal. Printsiibis ollakse ajavõtusüsteemi
uuendusvajadusega nõus. Juhatusel on ülesanne anda projekti tuludest ja kuludest ülevaade.
EMF-i kontori üüripinna osas tehti juhatusele ülesanne sõlmida üürileandjaga leping järgmiseks viieks aastaks
võimalikult soodsatel tingimustel ning võimalusel saavutada äraütlemise tähtajaks pool aastat.
FIM Europelt võistlejate mitteosalemisest äraütlemata jätmise eest saadud trahvi osas andis nõukogu
juhatusele ülesandeks uurida arhiivist, mida on FIM Europe'le varasematel aastatel sellises olukorras
vastatud. Info mitteosalemisest teavitamise kohustuse kohta on üleval EMF-i kodulehel eraldi üleval
(http://www.msport.ee/et/dokumendid/litsentsid/) ja sama teade saadetakse meili teel ka kõigile neile, kes
avaldavad soovi end välisvõistlustele registreerida läbi EMF-i.
Nõukogu järgmine koosolek toimub 12. veebruaril 2014.
Koosolek lõppes kell 14:00. Koosoleku juhataja Andre Sepp. Koosoleku protokollija Helen Urbanik.
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