
                                                                                                                        

EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON
E S T O N I A N     M O T O R C Y C L I N G    F E D E R A T I O N

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu ja alakomisjonide koosoleku protokoll
12.12.2019

Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Pärnu mnt 160g, 11317 Tallinn (postiaadress)

Registrikood: 80087009
Koosoleku toimumise aeg: 12.12.2019
Toimumise koht: Meistri 12 (Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal), Tallinn

Koosolekul osalesid:
EMF-i  nõukogu liikmed: Veiko Biene, Toomas Triisa, Martin Arumäe ja Marko Saareke.
EMF-i juhatuse liige Rauno Kais.
Motokrossi komisjoni liikmed: Anti Kala, Ilmar Ojase, Raido Kiisk, Jüri Makarov.
Endurokomisjoni liikmed: Ragnar Valdstein, Marti Troon, Toivo Nikopensius.
Trial'i komisjoni liikmed: Peeter Lääts, Tõnu Truu, Virge Ratassepp.
Ringrajakomisjoni liikmed: Karl Lilienberg, Helen Urbanik.
Speedway komisjoni liikmed: Rain Purge, Martin Mandre.
Puudusid esindajad mäkketõusu, supermoto ja mootorkelgu komisjonidest.

Viimati loodi EMF-is ka safety komisjon (esindajana kohal M. Saareke), loomisel on mototurismi komisjon 
ja revisjonikomisjon.

Päevakord:
1. Põhikirja kaasajastamine;
2. Eesti motosport ja EMF 100 juubel 2021;
3. Team Estonia tugisüsteem motosportlastele;
4. Klubide reform;
5. Komisjonide töö ümberkorraldused;
6. Registreerimata/alternatiivsarjade võistlused;
7. Vaba mikrofon.

Arutelu:
1. Nõukogu esimees Veiko Biene andis ülevaate nõukogu nägemusest EMF-i arengusuundadest. 

Ühe olulise punktina on kavas kaasajastada põhikiri ja viia vastavusse FIM-iga. Järjepidevuse 
säilimise huvides hakkab edaspidi nõukogus valimistel vahetuma vaid paar kohta korraga. Samuti 
on nõukogu ja komisjonide liikmeskonna muudatused kavas läbi viia suvel – see annab võimaluse
sisse elada ja annab aega järgmiseks hooajaks valmistuda. Peasekretäri-tegevjuhi ametikoht 
soovitakse muuta mittevalitavaks, vaid hakata parima inimese leidmiseks korraldama konkurssi. 
Nõukogu presidendist peab saama motospordi nägu ja tekkima võimalus valida see isik 
väljastpoolt nõukogu. President oleks inimene, kes esindab Eesti motosporti, kuid ei pea niivõrd 
osalema igapäevatöös.

2. Aastal 2021 tähistatakse Eesti motospordi ja EMF-i 100 juubelit – programmi väljatöötamine ja 
korraldustoimkonna tegevus algab 2020. aasta jaanuaris. Eesmärk on tõsta juubel väärikalt esile 
kogu 2021. aasta vältel.

3. Toomas Triisa andis ülevaate eesmärgist luua suuremate ambitsioonidega motosportlastele Team
Estonia. Selleks tuleb Team Estoniale luua selgelt arusaadav süsteem ja defineerida selle sisu. 
Komisjonidelt oodatakse ideid jaanuari lõpuni 2020, visioon märtsiks 2020. 
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4. Klubide reformi eesmärgiks on klubide tugevdamine, muuta klubide hääleõigus EMF-is vastavaks 
töö sisule ja panusele motosporti. Põhimõtted valmivad kevadel 2020.

5. Komisjonide töökorraldusest ja rahastamise printsiipidest andis ülevaate Martin Arumäe. 
Komisjonide tegevus lähtub alakomisjonide põhimäärusest: 
https://msport.ee/emf/noukogu/komisjonide-pohimaarus/

Komisjonide eelarve hakkab kujunema fikseeritud summast, millele lisandub protsent vastava ala 
litsentsidelt teenitud rahast.
Oluliseks eesmärgiks saab olema tihe suhtlus ja koostöö lähiriikide vastavate komisjonidega.
Pikemas perspektiivis on digitaliseerida suur osa protsesse nagu võistlustele registreerimine, tulemuste 
arvestus jms. Samuti viia eelregistreerimisel sisse ettemaksu tasumine.

6. Registreerimata/alternatiivsarjade võistlustega seotud põhimõtetest andis ülevaate Marko 
Saareke.

Vastavalt EMF-i põhikirja punktile 2.1. („Föderatsiooni tegevuse eesmärgid on /.../ Föderatsiooni 
liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste 
loomine“) läheb alternatiivsarjade võistluste korraldamine EMF-i liikmesklubide poolt vastuollu 
Föderatsiooni ühiste huvidega. Vastavalt EMF-i põhikirjale ja rahvusvaheliste 
katusorganisatsioonide spordikoodeksitele, eesmärgiga kaitsta oma liikmeid ning tagada kõigile 
liikmetele võrdne kohtlemine, otsustas EMF nõukogu:

Alustada vastavat teavitustööd erinevatele sihtgruppidele esimesel voimalusel 2019. aastal:

Selgitada voistlejatele EMF-i kommunikatsioonikanalites, millised ohud kaasnevad 
alternatiivsarjade voistlustel osalemisega.

Teavitada Kultuuriministeeriumi kaudu kohalikke omavalitsusi, millised ohud kaasnevad 
alternatiivsarjade voistluste toimumisega.

Alates 01.02.2020. a  ei kehti EMF i võistleja litsentsiga kaasnev kindlustuskaitse EMF-is 
registreerimata võistlustel.

Vastavalt FIM-i otsusele ei kehti rahvusvahelise litsentsiga kaasnev kindlustuskaitse registreerimata 
võistlustel.

Tuhistada alates 01.01.2020 EMF-i mistahes taseme kohtunikulitsents kohtunikel, kes tegutsevad 
kohtunikuna monel registreerimata/alternatiivsarja voistlusel.

Radade haldajad ja klubid, kes soovivad alates 01.01.2020 lisada EMF-i kalendrisse mistahes taseme 
voistlust, saavad EMF-i egiidi all voistlust korraldada juhul, kui nad ei korralda monda 
registreerimata/alternatiivsarja voistlust.

Nõukogu rõhutab, et käesolevad otsused on tingitud soovist kaitsta EMF-i liikmesklubide huve ning anda 
kõigile liikmesklubidele võrdne lähtepositsioon. Samuti on need tingitud soovist ühtlase tasemega 
võistluste kaudu tagada osalejatele võimalikult kõrge turvalisus.
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