
Triali komisjoni koosolek 16.01.2018. 18:00-21:00 (Tapa)

Kohal: Kaino Tülle, Mat Karuauk, Alo Soolo, Taavi Lipstok (protokollis). 

Külaline: Tõnis Ross .

Päevakorra punktd:

1. Mis arvutprogrammi hakkame võistlustel kasutama?

Tõnis: Tarmo Paavel  pole veel alustanud. Tuleb külla 18.01.2018. 

Koostame Paavliga graafku. Esitada komisjonile hiljemal 24.01.2018.

Teevad: Taavi Ja Tõnis. 

Planeerida u 15.02.2018 test/trenn Keilas või Tartus. Tõnis juhib. Võimalusel kutsuda Soomlasi ja 
lätlasi. 
15.03.2018 peavad olema vead parandatud. 

Alternativ sunny results või excel.

Taavi: uurib EAS-i hanketoetuse võimalusi . 

Komisjon: 24.01.2018 etepanekud punktsüsteemile. Sh. Kasutusmugavus. 

Järelkajas teha võistluste keskmise tulemuse statstka ( kasutada, kui on küsimused raja raskustes). 

Saata rajameistritele. 

Mat tegi 2017 graafku. Saata list.

Kaasata kohtunikud – Kat. 

2. Peasekretäri küsimuse lahendamine.
Mat : reglemendis on peasektretär. 

Kohustused laht seletamata:

Kat:  paneb kirja kõik tegevused mis sekretarjaadis tehakse. Siis jagatakse vastavalt 
keerukusele ülesanded kahe inimese vahel ja määratakse vajadusel abilise kvalifkatsioon.

Koos ajateljega võistluse seisukohal. 
Tähtaeg 24.01.2018. 
 

3. Võistlusradade inventari inventuur.Vajaduste uurimine.

Mat: mis seis on ? 
Alo: Kõik võistluskorraldajad omavad oma komplekte. 

Komisjon : Tuletame meelde võistluste korraldajatele, et kontrollida inventari olekut ja seisu. 
Praegu on paras aeg varusid täiendada. 

Trükiseid võib küsida näiteks Enrico Pedak. Lint võib küsida Kaino Tülle käest. 

4. Võitlustrassi märkide standardi arutelu,valmistamise võimalused.

Mat: Mõeldud ülesõidu trassi tähistust.  Ei ole ühtlast taset ja selget märgistust. 



Komisjon:  Võistluste järelvaataja või peakohtunik kontrollib enne võistlust rajad ja ülesõidud. 
Vt 3.6.14 Võistluste korraldaja määrab järelvaataja, soovituslikult osalevate klubide osalejate hulgast.

Järelvaataja isik määrata võisltuste kutses.

5. Katse väravanoolte ja m.rata tähiste värvi lahendused (mõned värvid raskelt eristatavad).

Alo: Tähistada kõik nooled tähega (kasvõib markeriga) . Kohustulik kõigil 2018 aasta võistlustel. 

 6. Puuduva inventari valmistamise võimalused,fnants.

Komisjon : Korraldajatel vajadusel pöörduda komisjoni poole 

7.  Kohtunike kõrgema taseme tõstmise võimalused.

Tõnis: Üleskutse listdesse . Vaja initsiaatorit püsivalt. 

Kaino räägib Toomas Gutmanniga koolituse tegemisest. Koostöös Kat Soonvaldiga. 
Vanadele kohtunikele värskendus koolituse vajadus. 

8. 2018.a. võistlejalitsentside küsimused.

Alo: Küsida EMF-lt hulgi soodustust (nii ainu kui hulgi soodustus). 

Kus ja mis tngimustel kindlustus kehtb Triali litsentsiga. 

Kui on olemas õnnetusjuhtumikindlustus, siis tee mida ? 

Kuidas toimub kontroll kui on väline kindlustus ? 

Kontrollida EMF-ist rist teise ala litsentsi kasutamist. (nt Enduro to trial variant). 

9. Võistluste korraldamise lubade maksumus.

Alo kirjutab: EMF-ile korraldamise tasu suurus ja määramise põhimõted ? 

2 päeva  üks etapp ? 
10. EMF-i poolse toetuse saamise võimalused (fnants jne.)

Komisjon: Vajadus -  läpakas (ühine arvut, õigete programmidega, korras akuga), printer (protokollid 
võisltustel). Hetkel korraldavad seadmeid korraldajad ise. On olnud probleeme programmide 
kokkusobimise, printeri tööle saamise jms. Võistluste hommikul on muuga tegelda.  

Bänneri tellimine on täna odav (pixmill.ee näiteks ). Vajadusel vaata p. 6 samas protokollis.

Tasutabänneri jaoks vaja esitada nimekiri (koos logodega) 2018 hooaja toetajatest. 

Kõigile: Esitada hiljemalt 20.02.2018 meilile  lipstox@hotmail.com. 
Taavi saadab kalendri järgi korraldajaklubile (cc komisjonile). 

Võistluskalendri kinnitamine. – Kinnitad. GasGas täpsustab 15.02.2018 võistluse asukoha.  

Kainole:  EMF-i lehel.  Ala juures juures on .Võistlused ja registreerimine – pole. 
Võistlustngimuste väljatöötamine, arutelu.

Tõnis: Soomlastele saadetud.
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Mat :Miks jäi ära Soome EMV etapp ?
Tõnis: eelmise aasta tulemuste najal ei ole mõtet 1-e päevast teha. Vähe osalejaid. Kulud pole 
mõistlikud

Mat: Miks muutus Vasalemma klubivõistluseks.

Tõnis : EMVsi liiga palju. Määra ees ei ole. Otsustasin. 

Kaino: Lõpetamise küsimused tuleks täpsustada.
Alo : 15.02 umbes võiks selge olla koos täpsustusega. Korraldab  GasGas. 

11. Komisjoni liikmete valimine

Taavi tegi etepaneku Tõnis komisjoni liikmeks kutsuda. 

Tõnis loobus komisjonis olemisest. Komisjoni liikmed jäävad samaks hetkel .

12. Tõnise teemad:

Komisjoni koosolekute protokollid ei ole jõudnud emf-i lehele. 
Ei ole selge, mis toimub.
Komisjon: Anname teada meililists nädal enne koosolekut. 
Pärast koosolekut protokoll list ja emf-i. 
Nädala jooksul edastada protokollid. Saadab Kat, konspekteerib Taavi , vajadusel Alo redigeerib.

Lõuna-Eestst vaja liiget. 
Komisjon : Teha etepanek Lõuna-Eest klubidele. 

Kaino kirjutab klubidele , koos vastamistähtajaga. 

Reglemendid:

P 1.2. Tõnise etepanek:

E – klassi rajad viia D klassi rajaga kokku. Põhjendus: Hobi on liiga nõrk. Tuua D –klass natuke alla 
poole keerukuselt. Motveerib rohkem C-sse liikuma vanu. 

Ühildada Hobi ja Noored vaba. Põhjendus: Klassid võrdsed, rajameistri elu kergem. 

G-klassis 2017 vähe võistlejaid. 2018 prognoos kasvav. Klassi ei kaotata.

E-klassis osalemise alampiir 10.eluaastat. Registreerimisel sünniaasta (isikukood).

Komisjon:  E klass ühendada, võta arvesse radade tegemisel kõrgete takistuste korral .

Järelvaataja peab silmas pidama radade ülevaatusel. 

Noored vabad jäävad samaks. 

EDIT: pärast koosolekut arutelus tuli E-klassi ühendamisel erinevaid arvamusi. 
Küsida E-d sõitvate või sõitmahakkavate laste vanematelt arvamust. 

Arvamused saata lipstox@hotmail.com hiljemalt 25.01.2018

Olemas vastused täna:
Ross
Siirak
Leis
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Reglemendi punktd jätkuvad järgmistel kordadel.


