
Koosoleku protokoll nr 29-09-2014
EMF-i motoringraja alakomisjoni koosolek 29.09.2014

Koht: EMF-i kontoris, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 15:00, lõppes 
kell 18:00. 
Kohal viibisid: Rannus Ervin (komisjoni esimees), Karl Lilienberg, Ats Kuuseoja, 
Raul Koov, Toomas Tomson, Helen Urbanik (juhatuse liige).
Juhataja: R. Ervin
Protokollija: H. Urbanik

1) Hooaja 2014 kokkuvõte.
 Tänumeened sponsoritele ja toetajatele: Kindlasti erilisem meene Saku 

Õlletehasele ja Biker24-le. Rannus saadab nimekirja, kellele mida.
 Tehti lühidalt kokkuvõte sellest, mis hooaja jooksul hästi, mis halvasti läks.

 Parima sõitja, klubi, tiimi jne valimine.  
Dunlopi rändkarikas parim noor RR sõitja HANNES SOOMER

NGK rändkarikas parim RR sõitja EERO PÄRM / MAIRO MEIUS
Ajaloomuuseumi rändakrikas parim RR klubi – lähtutakse eelmise aasta 

arvestuspõhimõtetest. Rannus tegeleb.
Lembit Teesalu rändkarikas – Hr Teesalu annab ise välja.

 Üleviimine kõrgemasse klassi. Anastassia Kovalenkol jääb 1,5 sekundit 
puudu, et SuperStocki üle viia. 

 Meistritele midagi asisemat, kui medalid, et just neid rohkem esile tõsta. 
Helen ja nõukogu tegelevad.

2) Hooaeg 2015 
 Mitu etappi ja kus. Soomlastega läbi rääkida võimalikus etapis Soomes. Raul 

Koov võtab enda peale.
 Vastastikune koostöö soomlastega. Läbi rääkida, et eestlased saaksid sama 

osalustasu, mis Eestis.
 Balti etapid Lätis ja Eestis. Sellel aastal oli ainult 2 etappi. Leedukad ei taha ka 

Riias sõita. Plaan teha Leedu etapp Pärnus? 
 Balti koosolek Riias.
 Ajakirjanik, tele igale etapile. Suurem ja kiirem kajastus. Helen koostöös  

pressiesindajaga tegelevad.
 Samuti meediaplaanis Andresega kokku leppida koostöös Raunoga. 
 Etapid 2015 (esialgne):

 30.-31. mai Pärnu
 20.-21. juuni Pärnu
 16.-19. juuli Soome Pärnus
 15.-16. august Pärnu
 5.-6. september Pärnu

 Hetkeseisuga kaks etappi väljaspool Eestit (Soome, Riia). Kokku kuus etappi. 
Üks Pärnu esialgsest nimekirjast võiks maha minna. Riiga korvid kindlasti ei 
ole nõus minema, nemad Riias osalevatest klassidest välja.

 
3) Võistluste üldjuhend

 Muudatused ja täiendused.



 Punktiarvestus lahtiseks, v.a. C-klass. Viimasel etapil antakse topeltpunktid. 
Sarja maksu välissõitjatele ei ole.

 C-klassi rehvisoojenduste keeld. Lubatud on profiilrehvid, keelatud on 
võistlustel slickid.

 Iga stardi eest arvestatakse punkte. Kui ühel etapil 2 starti, siis kahe stardi eest 
ka punktid.

 Halvim tulemus (sõit) maha arvata. Mittestartimine ei ole tulemus. 
 Punktiarvestus on lahtine. Iga võistleja saab oma kohaväärilised punktid. 

Eraldi eestlastele arvestust ei peeta. 
 Eesti võistluste osalustasu kinnitab komisjon 2015.-2016. aastaks 150 eurol.
 Üldjuhend kinnitatakse alates 2015. 1. jaanuarist. Kehtib kuni seda ei ole 

muudetud. 

4) Motivatsioonipakett klubidele ja sõitjatele
 Rahaline preemia parimale klubile. 1000 eurot vähemalt. Lisaks parima tiimi 

karikas, mis peaks siis ka kõige suurem olema füüsiliselt. 
 Risanti, Penna (tunneb huvi sponsorlitsentsi vastu), Redmoto, Matate, 

Motodepoo, Äksi, Yamamoto, Enos, Pärm Racing Team, Slick – 
kokkusaamine enne 2015 tingimuste kinnitamist. 13. oktoober kell 15 teeks 
koosoleku, kus meil on klubide esindajatele kondikava välja pakkuda.

5) Maanteeameti liiklusohutuse programm
 Maanteeamet on nõus toetama igamehe rajapäeva tüüpi üritust, kus saaks läbi 

viia koolitusi ja tutvustama võimalusi rajal sõitmiseks. 
 Kaasata Velt, Rohtlaan, Penna ,supermoto
 Tele kindlasti kohale, et saaks ka väljundi see tutvustus.
 Algajatele suunatud info EMF-i lehele üles – kuidas alustada, kes soovib. 
 1.-3. mai esimene ametlik treeninglaager Pärnus. Auto24ring ei tohiks seekord 

jälle korve ära unustada.

6) Kristian Beljaev stipendium
 Kaaskiri ja soovitus stipendiumi saamiseks. Helen küsib Kristianilt CV ja teeb 

kirja.
 
7) Komisjoni liikmete spetsialiteet ja ülesanded

 Uuendada info ka kodulehel – Helen tegeleb
 Raul Koov – reeglistik, võistluste juhendid, tehnilised tingimused, suhtlus 

soomlastega.
 Karl Lilienberg –  IT, punktitabelid, numbritaotlused-ja väljastused, C-

klassivanem.
 Ats Kuuseoja – külgvankrite klassivanem, sidecar boss 
 Toomas Tomson – juriidika, üldjuhend, lepingud, suhtlus Läti ja Leeduga.
 Rannus Ervin – kõik. 

8) Jooksvad küsimused ja teemad. 
 Uued kaelakaardid järgnevaks kaheks hooajaks ( k.a Balti) – palun igal 

komisjoni liikmel saata oma portreefoto info@msport.ee ja EMF valmistab 
kaardid.

mailto:info@msport.ee


 Ühekordse litsentsi tasu suurenemine: ettepanek ringrajas tõsta ühekordse 
hinda 60 euro peale, juhatus kaalub seda. C-klassi oma soodsam. Välismaa 
võistlustele ei väljasta EMF ühekordset.

 Sarja sponsor, toetajad, rahalised auhinnad.
 Kindlustuse tingimused, muuhulgas välisvõistlustel osalevate sõitjate 

kindlustus, täpsustada järgmiseks hooajaks – Helen tegeleb ja teavitab 
esimesel võimalusel. 


