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EMF-i alla kuuluvad alad
● EMF-i eesmärk on edendada Eestis motosporti ja motomatkamist;
● EMF-i alla kuuluvad:

○ motokross, 
○ enduro, 
○ mootorkelk, 
○ trial, 
○ mäkketõus, 
○ motoringrada, 
○ trekisõit, 
○ supermoto,
○ motomatkamine.



EMF-i klubid ja sportlased

● Hetkel liikmeks 87 klubi
● Neist aktiivsemad ligi 60 klubi
● Klubides ligi 1000 motosportlast
● Harrastatavaim ala on motokross
● EMF ise on FIM-i, FIM Europe’i ja EOK liige
● MTÜ on asutatud 1991. a
● 1921. a asutatud Eesti Autoklubi Mootorratta 

Sektsiooni õigusjärglane



Struktuur: rohujuure tasand

Sportlane, kohtunik, lapsevanem, treener, motomatkaja,
vabatahtlik jne - üle 1000 inimese

Osaleb võistlustel, treeningutel jt üritustel. Kuulub EMF-i liikmesklubisse.



Struktuur: klubi tasand

Klubi
Kinnitab sportlase litsentsitaotluse ja edastab selle EMF-i.

Tegeleb treeningute, koolituste, korraldamisega, tutvustab reegleid. Tegeleb 
võistluste jm ürituste korraldamisega.

Edastab klubi liikmete küsimused ja ettepanekud EMF-i alakomisjonidele või 
juhatusele. 

Osaleb EMF-i aastakonverentsil.



Struktuur: alakomisjoni tasand

Alakomisjon: 8 erinevat
Tegeleb ala arendamise, reeglistiku väljatöötamise, kalendri koostamise, 

rahvuskoondiste koostamisega. Arutab ja võtab arvesse klubide poolt tulnud 
ettepanekuid vastava ala arendamiseks.

Lahendab vaidlused, mis ei ole leidnud lahendust võistluste käigus ja kuuluvad 
vastava alakomisjoni kompetentsi.

Esitab ettepanekuid ala arendamiseks EMF-i juhatusele ja/või nõukogule.



Struktuur: juhatuse tasand

Juhatus: Helen Urbanik
Võtab vastu ja arvab välja EMF-i liikmeid.

Tegeleb föderatsiooni jooksvate küsimustega.
Viib ellu nõukogu otsuseid ja korraldusi. Tegeleb meediatöö korraldamisega. Haldab 

kodulehte.
Kinnitab võistluste ja ürituste kalendri; koondvõistkondade, kohtunikekogude, 

treenerite nõukogude koosseisud. Väljastab loa võistluse/ürituse korraldamiseks.
Kutsub kokku aastakonverentsi.



Struktuur: kontori tasand

Administratsioon: sekretär/assistent
Võtab vastu litsentsitaotlusi. Väljastab litsentsid. Väljastab arved. Peab litsentsiregistrit 

ja kindlustatute registrit. Registreerib võistlejad rahvusvahelistele võistlustele. Võtab 
vastu taotlusi võistluste korraldamiseks. Tegeleb kodulehe haldamise ja uudiste 

saatmisega liikmete meililisti. 



Struktuur: nõukogu tasand

Nõukogu: 
Andre Sepp, Ain Kuusik, Indrek Viks, Lauri Roosiorg, Ivar Kiil

Töötab välja üldised arengusuunad ja strateegia, kehtestab majandustegevuse põhimõtted. 
Kinnitab eelarve. Määrab toetusi ja stipendiume tippsportlastele, treeneritele ja ala edendajatele 

arvestades liikmetelt ja juhatuselt tulnud ettepanekuid.
Annab juhatusele nõusoleku investeeringute tegemiseks, laenudeks ja võlakohustusteks. 

Moodustab juhatuse ettepanekul alakomisjonid ja nimetab nende esimehed. Otsustab 
rahvusvahelistesse spordiliitudesse astumise ja sealt lahkumise.



Litsents

● Rahvuslik litsents annab õiguse osaleda Eesti meistri- ja 
karikavõistlustel jm EMF-i egiidi all toimuvatel 
motospordivõistlustel Eestis hooaja jooksul. 

● Litsents kehtib ka Soomes, Inglismaal ja Taanis 
(nendes riikides on vajalik stardiluba), Lätis ning 
Leedus.

● Väljastame ka rahvusvahelisi (FIM, FIM Europe) 
litsentse.



Litsents ehk võistlusluba
● Litsentsi saavad EMF-ilt taotleda klubide liikmed. 
● Hea klubi hoolitseb sportlasele reeglite selgitamise eest.
● Litsentsile lisandub kindlasti kindlustus.
● Kuulume rahvusvahelistesse föderatsioonidesse (FIM, 

FIM Europe) ja seetõttu peavad sportlased olema 
kindlustatud.

● Litsentsi hind katab tegevuskulu, osa läheb motospordi 
arendamisse üldisemalt.

● Ühekordse litsentsi 20 EUR saab osta võistlusel



EMF-i kaudu saadavad soodustused

● Alexela Sooduskaart
● Tallinki soodustused alates 30%
● Elisa soodustus äriklientidele “Omad 

räägivad tasuta”



Võistluskalender 2014

Tridens motokrossi Eesti meistrivõistlused:
4 suurt etappi, millest 3 on 2päevased üritused
10.-11. mai TÜRI
7.-8. juuni KARKSI-NUIA
23.-24. august LANGE
6. september TIHEMETSA
Igal etapil auhinnafond 4000 EUR



TOP200 motokrossi EKV ja ENKV
Motokrossi Eesti karikavõistlused ja noorte 
karikavõistlused, 
6 etappi:
1. mai Põlva
31. mai Pärnu Kuningas
5. juuli Toila Pühajõe
2. august Räpina “Isad ja pojad”
20. august Türi
13. september TBA; lisaks Tanel Leok & Sõbrad jpt üritused



Honda Racing Motokrossi Karikas

● Toimub koos TOP200 sarja 5 etapi ja 2 kestvuskrossi etapiga.
● Sarjas saab osaleda ainult HONDA 125cm³ kahetaktilise või 

250cm³ neljataktilise krossitsikliga. 
● Peetakse eraldi arvestust põhisõidu raames.
● Finaal 4.-5. oktoobril “Tanel Leok & Sõbrad” heategevuskrossil 

eraldi stardiga.
● Peaauhinnaks on uus CRF250R või CRF450R vastavalt võitja 

valikule.
● Lisaks hulgaliselt muid auhindu.



Kestvuskrossid

6. aprill Valga (Vilaski)
20. aprill Pärnu 
1. juuni Aravete 
11. oktoober Haapsalu
18. oktoober Paikuse



15 aastat supermotot Eestis

1. mai Riia 333 Lätis
10. mai Valga-Valka piiripunkt
19. juuli TBA
2. august Madona Läti
9. august Tartu Lõunakeskus
23. august Rapla (ka Soome MV etapp)
TBA Hyvinkää Soomes



Endurod ja endurosprindid
2.-4. mai Võrtsjärve enduro ja Tartu proloog
17.-18. mai Paikuse enduro
24. mai Maardu endurosprint
31. mai Aravete endurosprint
21. juuni Habaja endurosprint
5. juuli Jõesuu endurosprint
23. august Kukemetsa endurosprint
12.-14. september Võrtsjärve enduro 2 ja Elva proloog
4.-5. oktoober Aravete enduro



Kontaktid

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Aadress Pärnu mnt 141 11314 Tallinn
Koduleht www.msport.ee
FB https://www.facebook.com/pages/EMF/
E-post info@msport.ee 
Tel 6825 273

http://www.msport.ee

