
Koosoleku protokoll nr 20-12-2013
EMF-i nõukogu presidendi kohtumine krossikomisjoniga 20.12.2013

Koht: EMF-i kontor Pärnu mnt 141, Tallinn. Koosolek algas kell 9:00
Kohal viibisid: Komisjoni liikmed Allan Laurimäe, Lembit Nõlvak, Marko Saareke, Toomas Triisa, 
Are Kaurit, Jaanus Koval, Martin Arumäe, Marko Männi, president Andre Sepp, juhatuse liige 
Helen Urbanik.
Puudusid: Külvar Mand, Martin Toovis, Hannes Prikk, Reio Engman.
Juhataja: A. Sepp
Protokollija: H. Urbanik

Koosoleku päevakord: 
Ülevaade nõukogu senisest tööst
Ülevaade krossikomisjoni senisest tööst
EMF-i struktuur
EMF-i finantspoliitika
Rahvuskoondiste koostamise põhimõtted ja projektijuhtimine
Võistluste korraldamise mehhaanika
EMF-i meediakorraldus
Seisukohavõtt alternatiivsarjade suhtes
Alakomisjonide põhimäärused
Krossikomisjoni esimehe valimised

1. Ülevaade nõukogu senisest tegevusest
President andis ülevaate nõukogu esimesest koosolekust. EMF-is on üle võetud seni toimiv 
struktuur. Nõukogu sõlmis töölepingu uue peasekretäri Helen Urbanikuga 3 aastaks, nagu EMF-i 
põhikiri ette näeb. Otsustati ka kaasajastada põhikirja, projekti veab Andre Sepp.

2. Ülevaade krossikomisjoni senisest tööst
Toomas Triisa selgitas, et krossikomisjon sai omal ajal kokku kutsutud inimestest, kes mõtleksid 
motospordi tulevikule ja tahaksid asja edasi viia. Kõik kriitilised teemad on komisjonist läbi käinud 
ja põhjalikult arutatud, lahendusi otsitud. Kahjuks ei jõudnud info nendest aruteludest komisjonist 
sageli välja.

3. EMF-i struktuur
Peasekretär sai ülesandeks koostada EMF-i struktuuri selgitav skeem ning avaldada see kodulehel ja 
saata klubidele välja. Eesmärk on selgitada liikmetele erinevate struktuuriüksuste nagu klubi, 
alakomisjon, juhatus, administratsioon ja nõukogu ülesandeid ning seda, millise küsimusega kelle 
poole pöörduda ja kust abi saada.

4. EMF-i finantspoliitika
Esitatud on taotlused kõigisse projektidesse, kust varem on raha saadud ning ka mõnedesse uutesse. 
Läbirääkimisi peetakse kõigi seniste toetajatega, kellest enamik on avaldanud soovi koostööd 
jätkata. Soov on leida uusi sponsoreid ja tööd nende leidmiseks teevad nii juhatus kui nõukogu. 
EMF-i bilansimaht on võrreldes paljude teiste alaliitudega üsna õhuke ning seda tuleks ka 
liikmetele selgitada. Majandusaasta aruanded ja eelarve on avalikud.

5. Rahvuskoondiste koostamise põhimõtted ja projektijuhtimine
Koostamise põhimõtted on varasematest aastatest selgelt sõnastatud ja avalikud. Otsustati anda 
juhatusele ülesanne arutada MXoN senise projektijuhi Veiko Bienega, kuidas saab 2014 jätkata. 
Tegemist on alaliidu ühe lipulaevaga, tööd millega tuleks alustada võimalikult aegsasti. Tegevus 
peaks olema projektipõhine ja seatud selged eesmärgid.



6. Võistluste korraldamise mehhaanika
Kuigi see on kirjas võistlustingimustes, ei ole paljud värskemad võistluste korraldajad süvenenud 
sellesse, mis tingimustel ja kust tulevad näiteks meditsiiniteenistus, kohtunikud, ajavõtt jm võistluse 
korralduse osised. See tuleks paremini lahti selgitada. Seisukoht, et EMF-i prioriteet on Eesti 
meistri- ja karikavõistluste korraldamine ning silmas tuleb pidada, et konkurents võistluste turul ei 
vähendaks ürituste kvaliteeti.

7. EMF-i meediakorraldus
Meediakorraldusega tegeleb juhatus ja see peab hõlmama kõiki alasid, mis föderatsiooni kuuluvad. 
Soovitus jätkata pressiesindaja teemal läbirääkimisi senise pressiesindaja Margus Kiivriga. 

8. Seisukohavõtt alternatiivsarjade suhtes
Tõsiasi on, et alternatiivsarjad konkureerivad parima sihtgrupi, harrastajate, peale, mis toob kõige 
rohkem raha sisse. Alternatiivsarjadega on hädas ka paljude teiste riikide alaliidud ning seisukoha 
nende osas on vastu võtnud FIM. Lembit Nõlvak ja Are Kaurit rääkisid kohtumisest EHKK liidri 
Oliver Sepaga. Eesmärk on jõuda selleni, et kõik hobisõitjad koonduksid EMF-i alla. 

9. Alakomisjonide põhimäärused
Igal EMF-i alakomisjonil peaks olema oma põhimäärus, mis tuleb hiljem siduda põhikirjaga. 
Komisjoni ülesandeks on distsipliini arendamine, reeglistiku väljatöötamine, kalendri koostamine, 
rahvuskoondiste koostamine. 

10. Krossikomisjoni esimehe valimised
Võeti vastu seisukoht, et krossikomisjon ei tohiks valimistega seoses vahetuda 100protsendiliselt, 
vaid jätkuma peaks senine mõtteviis. Krossikomisjoni esimehe valimistega seoses oli arutusel ka 
tippsõitjate poolt saadetud ettepanek määrata uude krossikomisjoni MX1 ja MX2 klassi huve 
esindama Juss Laansoo. Ettepanek oli kõigi kohalviibijate meelest äärmiselt tervitatav ning nende 
klasside praegune esindaja komisjonis, Toomas Triisa, võttis endale ülesandeks Laansooga sel 
teemal kõnelda.

Koosolek lõppes kell 12:30

Allkirjad: Allan Laurimäe, Lembit Nõlvak, Marko Saareke, Toomas Triisa, Are Kaurit, Jaanus 
Koval, Martin Arumäe, Marko Männi.

Juhataja: A. Sepp Protokollija: H. Urbanik


