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Osalesid: Veiko Biene, Almar Proos, Aare Kattai, Toivo Nikopensius, Sulev 
Tõnisson, Rauno Kais (EMF) ja Marti Troon (võistluste peasekretär )

1. 2018 enduro üleviimised 2019 aastaks
• E - B klassist viiakse E klassidesse  Timo Hermlin , Jüri Kommer ja 

Ain-Gustav Bartels
• E – C klassist viiakse B klassi Risto Mäeots, Mika Lindfors, Peeter 

Karja

2. 2019 endurod ja sprindid Kalender 2019

• 2019 aastal toimub EMV ja EKV enduro sari ja sarja kuulub 3 
kahepäeva võistlust: PAIKUSE, MADONA ( Läti ) ja ARUKÜLA ja 4 
ühepäeva võistlust TALLINN, LÕUNA-Eesti , JÕESUU ja 
VÕRTSJÄRVE

• Klubide Eesti MV arvestus  - Klubide MV arvestus toimub alates 2019 
aastast 1 võistlusena, et kaasata / anada võimalus rohkematele 
klubidele võimalus panna välja tugevam ja konkurentsivõimalisem 
esindus ja tõsta klubide huvi. 2019 aasta klubide MV etapp toimub 
ARUKÜLAS 5-6 oktoobril. Klubide auhinnafond : I koht – 5 hooaja 
litsentsi, II koht – 4 hooaja litsentsi, III koht – 3 hooaja litsentsi, IV koht 
– 2 hooaja litsentsi ja V koht – 1 hooaja litsent. ( litsents 2020 hooajaks
, ei sisalda kindlustust )

• 2019 aastast eraldi Endurosprindi sarja ei toimu komisjon töötab välja 
juhendi korraldajale kaasata võistlustele võimalusel sõitijaid vastavlt 
sprindi reeglitele.

• 2019 aastast on korraldajatel võimalus kaasata sõitjaid nn Kärnatajte 
klassidesse ( 2 takti ja 4 takti )ja neile luuakse koostöös EMF ja 
endurokomisjoniga lihtsamad võimalused osalemiseks võistlustel. 
Osalemisvõimalused ja instruktsioonid avaldatake võistlusjuhendites.  

• Leedu MV etapil osalejad ei saa Balti ja Eesti MV punkte kui ei ole 
tasunud vastavalt Balti MV või Eesti MV juhendis ettenähtud 
osavõtutasu.   

3. EMF-i lõpupidu  8 detsember

6. VEEL TEEMASI 

• 2018   paremale kuldne nr laud 
• 2019   iga etapi järel üldi liidrile kuldne plaat
• 2019  1 päev maha tulemustest  ootame Marti seisukoha ära


