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Koosolekul osalesid: Veiko Biene (nõukogu esimees), Toomas Triisa, Marko Saareke, Mihkel Osula (liitus
hiljem), Rauno Kais (juhatuse liige), Triin Sink (peasekretäri assistent), Karl Lilienberg (ringrajakomisjoni
esimees), Peeter Lääts (trial'i komisjoni esimees). Ei osalenud Martin Arumäe. Protokollis Helen Urbanik.
Päevakord:
1. Töökorraldus.
2. Motosport 100.
3. EOK presidendivalimised.
4. Spordisõber 2020 kandidaat.
5. Tallinn Motor Show 2020.
6. Team Estonia.
7. Kohtumised erinevate huvigruppidega.
8. EMF-i eelarve 2020.
9. Alakomisjonide hetkeseis.
Arutelu ja otsused:
1. Töökorraldus – nõukogu – peasekretär – peasekretäri assistent – komisjonid – klubid. Nõukogu
esimees rõhutas, et igaühel on vastavalt EMF-i põhikirjast ja komisjonide põhimäärusest
tulenevast tööjaotusest oma tööülesanded ja ta täidabki parima võimaliku tulemuse
saavutamiseks just neid, aga mitte muid ülesandeid.
Peasekretäri assistent andis ülevaate litsentside kättetoimetamise protsessist. Nõukogu otsustas,
et edaspidi saab litsentsi tellija valida, kas ta tuleb litsentsile EMF-i kontorisse järele või tasub selle
kättetoimetamise kulu.
2. Auto- ja motospordi 100. juubel aastal 2021. Nõukogu esimees andis ülevaate senisest
ettevalmistusest: toimunud on kohtumised Autoliidu ja MOMU esindajatega, moodustatud
töörühm, kuhu kuuluvad Veiko Biene (EMF), Janis Kaal (EAL) ja Arno Sillat (MOMU).
3. Nõukogu arutas 15.04.2020 toimuvaid EOK presidendi valimisi ja esitatud kandidaate.
4. Nõukogu otsustas esitada Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee spordi toetajaid
tunnustavale aunimetusele Spordisõber 2020 Tridens AS-i pikaajalise motospordi toetajana.
5. Peasekretär andis ülevaate Tallinn Motor Show 2020 ettevalmistusest. 13.-15. märtsil Eesti
Näituste messikeskuses toimuva messi pinnad on praktiliselt välja müüdud ja eelarve tasakaalus.
Nõukogu andis ideid programmi elavdamiseks.
6. Motospordi Eesti koondise/Team Estonia valdkonnaga tegelev nõukogu liige Toomas Triisa andis
ülevaate teemast. EMF kuulub EOK Team Estonia mitte-olümpiaalade projekti koos autospordi,
tantsu, orienteerumise ja malega. Motospordil on selles projektis 7 kohta ning EOK toetab
Rahvuste krossi ja ISDE koondisi. EOK toetus hõlmab sportlastele meditsiiniliste tugiteenuste
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osutamist Spordimeditsiini Sihtasutuse kaudu ja leping selleks on EMF-il sõlmitud. Peasekretäri
assistent hakkab suhtlema koondise kandidaatidega teenuse kasutamise teemal.
Triisa tutvustas ka motospordi koondise/Team Estonia hetkeseisu. Eesmärk on luua projekt, mis
end ise ära majandaks ning mida juhiks spordidirektor. Oluline on tõsta koondiste prestiižsust ning
juurutada suhtumist, et tippsportlastele on alaliit toeks.
Otsustati kuulutada välja Rahvuste krossi ja ISDE koondiste manageride konkurss, mille
kandidaadid tuleb esitada 28. veebruariks.
7. Marko Saareke ja peasekretär andsid ülevaate seni erinevate motospordi huvigruppide /
korraldajate / rajahaldajate / komisjonidega toimunud kohtumistest, mis on andnud positiivse
tulemuse. Ees seisavad motokrossi peakohtunike ja rajakohtunike koolitused, kust tuleb
lisakohtunikke; samuti otsustati kohtuda meditsiiniteenuse osutajaga.
8. Peasekretär tutvustas 2020 eelarve projekti. Nõukogu tegi ettepaneku koondada Eesti
koondise/Team Estonia tulud ja kulud ühte alajaotusesse. Samuti tehakse poolaasta möödudes
vahekokkuvõte ja prognoos aasta lõpuks, et eelarvet vajadusel korrigeerida. Komisjonide eelarved
on kujunenud 2019 litsentsimüügi alusel tehtud prognooside põhjal ja see on 2020
miinimumprogramm, mida hooaja keskel samuti vajadusel korrigeeritakse.
9. Nõukogu kohtus ringrajakomisjoni esimehe Karl Lilienbergi ja trial'i komisjoni esimehe Peeter
Läätsega.
Valmis on ringraja eelkalender, kus hetkel on 5 etappi, millest 3 toimuvad Eestis. Muuhulgas on
kavas üks endurance (kestussõidu) etapp. Eelmisel nädalal toimus kohtumine Soome
ringrajakomisjoniga. Mai lõpus auto24ringil toimuv etapp on hetkeseisuga ka Soome MV etapp.
Võistlustingimustes tuleb väikesi muudatusi ning need on lähipäevil vormistatud. Valminud on
distsipliini tutvustav materjal, mille abil tuua juurde toetajaid. Samuti tegeletakse võistluste
meelelahutusliku osa atraktiivsemaks muutmisega. Sõitjate vähesuse tõttu jääb ära klass B600,
samas hakkab tasapisi tööle noortele suunatud Supersport 300 ning ka harrastajatele mõeldud
Rahvaliiga on hästi tööle läinud. Eesmärk on kasvatada eriti Eesti sõitjate osakaalu võistlustel,
samuti pealtvaatajate arvu.
Õnnetute asjaolude tõttu on trial'i komisjonis hetkel 4 liiget ja selles koosseisus komisjon ka jätkab.
Eriarvamuste tekkides on alakomisjoni esimehel otsustav hääl. Komisjonis oli arutlusel lahendus,
mille alusel kaks suurema liikmeskonnaga klubi omanuks trial'i küsimustes suuremat
otsustusõigust, kuid sellest loobuti. EMV/EKV kalender on kinnitatud, võistlustingimuste
muudatustega tegeletakse. Arutlusel on meditsiiniteenistuse kohalolu nõue trial'i võistlusel ning
sellega seoses andis peasekretär teada, et valmimisel on mootorispordialade ülene
meditsiinikoodeks, mis ka seda küsimust reguleerib.
Peasekretär andis ülevaate teistest distsipliinidest. Enamikul aladel on kalender kas avaldatud või
valmimisel. Äksi Motoklubi plaanib 2. augustil (samaaegselt Jõgevatrefiga) korraldada Põltsamaal
Supermoto EM-etapi. Motokrossi võistlustingimuste struktuur on oluliselt korrastamisel ning
avaldatakse lähiajal. Pitbike'ide karikasarja uus peatoetaja on MiniDirt. Speedway's sai Tabasalu
rada finantseeringu uuele rajapehmendusele. Töötatakse selle nimel, et kiirenduse esindaja liituks
ringrajakomisjoniga, mis aitaks parandada suhtlust võistlejatega ja infovahetust. Nõukogu arutas
ka võimalusi, toomaks tarkvara, mille arendamist EMF on toetanud (enduro jne), EMF-i serverisse.
Samuti on peale kõigi kalendrite valmimist kavas võistluste korraldajate koosolek EMF-is, et
selgitada korralduse tingimusi jms küsimusi.
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