
13. märts 2019
Tallinn

EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek
Koosoleku protokoll nr 13-03-2019

 

Koht: EMF-i kontor, Pärnu mnt 160G, Tallinn
Koosoleku algus: 12:30, lõpp: 15:00
Koosolekul viibisid: Mati Pärnasalu, Jüri Makarov, Margo Sonn, Karmo Kaares
Koosoleku juhataja: Mati Pärnasalu
Protokollija: Rauno Kais

Päevakord:
1. Kokkuvõte jääraja võistlustest ja täiendused jääraja tingimustesse
2. Noortesport ja ENKV
3. Jooksvad küsimused

Teemad:
1. Jäärajavõistlused, mis peeti EMFi egiidi all, viidi läbi hästi, kuid arenguruumi jagub piisavalt. Ideed, mida 

2020 aasta hooajaks muuta ja parendada, on järgmised:
1. Treeningsõitude pikkus 7 minutit
2. Ajakavas ei tohi tekkida ette minekuid
3. Rada peab olema terves ulatuses mõlemalt poolt märgitud olema iga 20 meetri tagant, võib kasutada 

sõiduautode rehve, eeldusel et neid on vähemalt 3tk ja nad omavahel kindlalt kinnitatud
4. Kuni 2 km raja kohta peab olema minimaalselt 7 rajakohtunikku
5. Stardisirge pikkus maksimaalselt 100m
6. Vilkuv punane LED tuli kõikidel klassidel kohustuslik
7. Vabaklassis tohib kasutada ainult “peitel” tüüpi naastusid, millel max välja ulatuv osa 15mm
8. Ajavõtu kaabel jookseb üle raja ainult ülevalt
9. Üle 20 võistlejaga klassis moodustatakse kvalifikatsioonisõidu põhjal 2 gruppi, kus teine (aeglasem) grupp

stardib 10 sekundit peale esimese (kiirema) grupi starti

2. Hetkel EMFi krossikomisjonis noorteesindaja puudub, aga EMFi kontor tegeleb aktiivselt esindaja leidmisega.
Otsused:
1. 65cc, 85cc ja 125cc EMil osalevatele sportlastele on EM-litsents tasuta, eeldusel, et sportlasel on EMFi 

poolt väljastatud hooaja litsents.
2. Sportlaste stardimaks kaetakse EMFi poolt nendele sõitjatele, kes pääsevad MM- ja EM-finaalis 

(65cc/85cc) punktidele.
3. EMF juhatus tegeleb hetkel ENKV sarja kureerimisega ja suhtleb kalendri teemal Pitbike sarjade 

eestvedaja Marko Lepikuga, et kokku leppida millistel ENKV etappidel toimuvad Pitbike EMV ja Bucci 
Moto Cup osavõistlused.

3. Jooksvad küsimused
1. Mati Pärnasalu informeeris komisjoni, et ta loobub komisjoni esimehe kohast ja taandab end ka 

komisjoni koosseisust. Krossikomisjon, EMFi nõukogu ja juhatus tänasid hr Pärnasalu tehtud töö eest 
aastate jooksul. EMF juhatus hakkab aktiivselt uut esimeest otsima ning sellekohane teada saadetakse 
klubidele, kes saavad omi kandidaate esitada.

2. Seoses sellega kuuluvad hetkel krossikomisjoni Juss Laansoo, Reio Engman, Jüri Makarov, Kaspar 
Kangur ja Margo Sonn, EMFi nõukogu esindab Karmo Kaares.

3. Dopingu teemale tõsisema tähelepanu pööramine, valmistada ette materjalid mida siis üritustel ja 
klubidele jagada, et sõitjad teaksid, milliseid ravimeid nad üldse kasutada tohivad. EMFi juhatus 
uurib teemat EOKst lähemalt ja teeb vastavad infokirjad.


