
Speedway komisjoni koosoleku protokoll nr 12.09.2018

Koosolek toimus 12. Septembril 2018 aastal EMF kontoris. 
Osalesid Andre Sepp, Rauno Kais, Martin Mandre ja Margus Ostnik. 
Puudus Urmo Käosaar
Koosoleku algus 10.00
Päevakord:

1. 2018 aasta hooaja kokkuvõte komisjoni tööst, Martin Mandre 
2. 2018 aasta välissuhtluse kokkuvõte, Urmo Käosaar
3. 2018 aasta noorte klasside areng, Martin Mandre
4. 2018 aasta tulemuste kinnitamine, Margus Ostnik
5. 2019 aasta reeglite arutelu, Margus Ostnik
6. Muud küsimused

1. Martin Mandre andis lühi ülevaate 2018 aasta komisjoni tööst. Martini arvates on 
töö sujunud hästi, kõik probleemid on saanud lahenduse. Speedway kui motospordi 
ala areng on olnud piisav.
2. Urmo Käosaar puudus koosolekult ja oma kokkuvõtet ei saatnud ka kirjalikult. 
Selle punkti juurde otsustati tagasi pöörduda järgmisel koosolekul
3. Noorte klasside areng on olnud hea, on osaletud nii maaila- kui euroopa 
meistrivõistlustel ja saavutatud väga häid kohti. Eraldi tõi Martin välja Frido Ving 
Viidase tubli 7 koha Euroopa karikavõistlustel. 
Komisjon otsustas pöörduda EMF juhatuse poole taotlusega, hüvitada euroopa ja 
maailma meistrivõistlustel osalenud nende noorsportlaste litsentsi maksumus kes ei 
ole osalenud Eestis toimunud alternatiiv võistlustel hooajal 2018. Alternatiiv 
võistlusteks loetakse mitte EMF egiidi all toimunud Speedway ja Flat track 
masinaklasside võistluseid. 
4. 2018 aastal toimus Speedway Eesti meistrivõistlus ainult masinaklassile SWMini. 
Masinaklassides SW250, SW500 ja SW500 K/V ei osalenud piisav arv sportlasi 
meistritiitli välja andmiseks. 
Eesti karikavõitjad selgusid masinaklassides SWMicro, SW240, FT50PW, FT50, 
FT65, FTOpen ja FTQuad. Klassis FT85 ei osalenud piisav arv võistlejaid ja klassis 
FT K/V ei osalenud ühtegi sportlast. 
Tulemused lisatud tabelitena.
5. Reeglite kohapealt on pakutud välja mõningad muudatused. 2019 aasta reeglite 
projekt on lisatud, uuendused välja toodud punasega. 
6. Muude küsimuste all arutati Speedway Eesti meistrivõistlustel 8.09.2018 toimunud
intsidente. Margus Ostnik taandas end kõigi nende küsimuste aruteludest kuna oli 
otseslt seotud nende intsidentidega.  
Rait Roostfeldt I märkus teadmiseks võetud, rikkumisi ei tuvastatud.
Margus Ostnik pöördus EMF juhatuse poole palvega arutada Allan Toomela 
käitumist Eesti meistrivõistlustel toimunud intsidendi suhtes. Komisjon arutas samuti 
teemat ja otsustas ühehäälset Allan Toomela tegevuse hukka mõista kuna käitumine
ei olnud kohane vastavalt kinnitatud SW reeglitele. Komisjon leidis, et peakohtuniku 
tegevus karistuste määramisel oli igati õiguspärane. Allan Toomela võiks leida 
võimaluse vabandada Margus Ostniku ees. Juhul kui ta seda ei tee, palub komisjon 
EMF juhatusel peatada Sten-Kevin Toomela litsentsi kehtivus ja uue väljastamine 
kuna on otseselt seotud antud intsidendi tekkimisega.
Maret Kaskmaa kaebus läbi arutatud, otseselt seotud Margus Ostniku kaebusega, 
Komisjon Margus Ostniku tegevuses peakohtunikuna rikkumisi ei tuvastanud. 



Ettepanekule mitte rakendada karistusi laste klassides ei leidnud komisjon mingit 
mõistlikku seletust.  

2019 aasta novembri esimeses pooles otsustati kutsuda kokku järjekordne uue 
hooaja eelne laiendatud koosolek. Täpsem info aja, koha ja päevakorra kohta ilmub 
EMF kodulehel enne koosolekut

Koosolek lõppes 12.00
Protokollis Margus Ostnik


