
Koosoleku protokoll nr 12-08-2015
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 12. augustil 2015

Koht: EMF-i kontoris, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 13:30, lõppes kell 15:00.

Kohal viibisid: Juss Laansoo Jüri Makarov, Reio Engman, Mart Adamson, Mati Pärnasalu 
(esimees), Helen Urbanik (juhatuse esimees). Puudusid: Margo Sonn, Peep Nork, Lembit Nõlvak.
Juhataja: M. Pärnasalu
Protokollija: H. Urbanik

Päevakord:
1. TOP200 Aravete võistluse järelkajad (Aravete esindaja palvel).
2. Võistlustingimused.
3. Mõtted 2016. a. võistluskalendri koostamiseks;
4. Jooksvad küsimused.

1. Seoses mitme võistluse tagasisidega arutati võistluse korraldamisega seotud tingimusi ja 
nende lisamist järgmise hooaja võistlustingimustesse. Olulisemad punktid on raja asukoha 
tähistamine hästi nähtavate suunaviitadega võistluspaiga lähedas(t)es asula(t)es ja 
juurdepääsuteedel. Külastajate hulgale vastav kogus WC-sid. Professionaalne med teenistus. 
Pesuvesi, pesuplats. Võistluste direktor peaks olema läbinud EMF-i kohtunike koolituse.
PS Star Racing (Aravete krossirada) esindajad koosolekule ei tulnud. 

2. Arutati motokrossi karikasarja TOP200 tuleva hooaja korraldust ning arutusel oli ettepanek, 
et kaugemad etapid korraldada ära kevadel. Sõitjate seas lemmikumad ja mõistlikul 
kaugusel rajad jätta hooaja lõppu. Gruppidesse jaotumist jälgib võistlustel kohapeal 
peakohtunik, vajadusel saab värske tabeli küsida EMF-ist. Väike-Maarjale, kus on sel 
hooajal edukalt toimunud kaks võistlust, pakkuda TOP200 etapi korraldamise võimalust.

3. Seoses ohutusega võistluspaigas oli arutusel boksialal sõit – krossikomisjon palub 
korraldajatel ja kohtunikel sellele veel rohkem tähelepanu pöörata.

4. Krossikomisjon otsustas, et EMF-i arengukava koosolekutel osaleb krossikomisjonist Mati 
Pärnasalu.

5. Arutusel oli ka järgmisel hooajal motokrossi Eesti MV etappide hulga suurendamine viieni. 
Etapid peaksid kalendris jaotuma parajamate vahedega ja toimuma mitmekesisematel 
radadel (liivarada hulgas).  14.-15. mai ja 18.-19. juuni oleks võimalikud variandid 
kuupäevadeks. Otsustati, et EMF paneb eelkalendri üles hiljemalt 20. detsembril. Klubid 
esitavad oma ettepanekud võistluste korraldamiseks 15. novembriks. 

6. Koondiste kinnitamine:
1. Rahvuste motokrossi koondisesse kuuluvad Tanel Leok (MXGP), Harri Kullas (MX2), 

Gert Krestinov (MX Open).
2. Külgvankrite Euroopa rahvuste koondisesse kuuluvad Kert Varik/Haralds Kurpnieks, 

Gert Gordejev/Maarek Miil, Raido Riim/Arno Peever.
3. Quadide Euroopa rahvuste koondisesse kuuluvad Priit Järvloo, Kaspar Kangur, Martin 

Filatov.
7. Koostöös quadisõitjate ja nende esindajatega otsustas krossikomisjon seoses quadide 

Rahvuste krossi toimumisaja kokkulangemisega Haapsalu kestvuskrossiga, et erandlikult 
arvestatakse kestvuskrossis Eesti meistri- ja karikavõistlustel quadide masinaklassides 
halvima etapi tulemus üldarvestusest maha.


