EMF-I SUPERMOTO KOOSOLEKU PROTOKOLL Nr 31-01-2014
Toimumise koht ja aeg: EMF-i kontor Pärnu mnt 141 Tallinn 31.01.2014 kell.12:00-13:00
Osavõtjad: Komisjoni liikmed Margus Ostnik, Kaido Veensalu, Carol Reesna, Tambet Kuresoo ja
Raul Kirt, EMF-i juhatuse esimees Helen Urbanik. Vabakuulajana Mario Ostnik.
Algus 12:00
Päevakord:
Kalender 2014
Uued võistlusklassid 2014
supermoto.ee koduleht
Muud küsimused
1. Kalender 2014
Pole Soomest kinnitust, et 23. augustil on nad nõus Raplas lubama teha Soome meistrivõistluste
etappi. Tarmo Räbovõitra (Speedline Racing) on valmis võistluse tegema kindlasti. Komisjon palus
EMF-i juhatusel uurida Soome föderatsioonilt veelkord tingimuste kohta nende etapi toimumiseks
Raplas.
19. juuli Eesti meistrivõistluste etapp: aeg ja koht võib muutuda, kuna Kuressaare MM ja EM etapp
jääb ära. Komisjoni liikmed võtsid endale ülesande uurida võimalusi Tabasalus, Laitses, Narvas. Ka
suhelda veel driftiga, kas oleks võimalik midagi koos teha.
BMV etapp toimub Eesti poolt Valgas 10. mail, rollerid ka seal. Leedu ja Läti ei ole oma etappi veel
öelnud. Võistlus toimub piiripunktis. Ala on Eesti territoorium.
2. Uued võistlusklassid 2014
Helen Urbanik tutvustas läbirääkimisi Maanteeametiga tänaval kihutajate suunamise osas ringrada
ja supermotot proovima. Projekt oleks suunatud nn tänavarollerite klassile ja sellest aastast FIM-i
poolt sisse viidud uutele klassidele SM3 on mõeldud kuni 250 cc 4T ja SM300 kuni 300 cc 2T
tsiklitele. Oodatud sõitma 85, 125 ja 250 kuubikuliste sõitjad. Sõidavad asfaldil, koos scooter'itega.
3. supermoto.ee koduleht
Margus Ostnik kohtub EMF-i pressiesindaja Rauno Kaisiga, et arutada läbi, kuidas hakkab info
liikuma ja Mario Ostnik hakkab lehte haldama. Kõige operatiivsem supermoto info on Facebookis
Supermoto Estonia lehel.
4. Muud küsimused
Autoekspert on lubanud sarja ka sel aastal toetada, samuti on üks toetaja nõus tasuma Sky Plusis
ilmuva sarja reklaami eest teatud summas, kus saab avaldada kõigi toetajate nimed.
2014 hooajal tähistame 15 aastat supermotot Eestis. Esimene võistlus toimus Kuressaare lähedal
Upa ringil. Juhatus peab läbirääkimisi Tallinkiga Eestis toimuvate võistluste toetamiseks veel
soodsamate reisitingimustega.
Komisjon otsustas, et sel aastal püütakse võistluste autasustamised teha koos afterparty'ga.
Litsentside osas tegi komisjon ettepaneku panna valikusse võimalus lasta litsents lamineerida või
plastikkaart teha. Supermoto komisjoni järgmine koosolek toimub märtsi teises pooles.
Koosoleku juhataja Margus Ostnik

Protokollija H. Urbanik

