Eesti Mototriali Komisjoni Koosoleku Nr 2 Protokoll

25. Veebruar 2020
Koosolek viidud läbi elekrtoonselt (e-posti vahendusel)
Osalesid:
Peeter Lääts
Mart Kalve
Kaido Somelar
Virge Ratassepp

Päevakord:
Balti Meistrivõistluste kuupäevade kinnitamine.
Faktid:
Sellel aastal korraldatakse Balti Meistrivõistlused Eestis.
Balti Mesitrivõistluste korraldamiseks on soovi avaldanud kaks klubi:
Mokolubi GasGas ja Motoklubi Panter. Esimesena avaldas soovi Motoklubi
GasGas. Kuna aga klubi esindaja kuupäevi välja ei pakkunud, ei kirjutatud ka
midagi konkreetset kalendrisse.
Motoklubi Panter esindaja oli aktiivsem ja pakkus välja kuupäevad 5. ja 6.
september ning need said ka EMF-i lehel (hetkel küsimärkidega) üles pandud.
Läti triali eliit plaanib sellel aastal osaleda Trial des Nations-il Portugalis. Sellel
võistlusel osalemise põhiorganisaatoriks on motoklubi Viking Trial.
Viking Trial-i esindaja pöördus meie komisjoni poole palvega Balti
Meistrivõistluste kuupäevad nihutada 22. ja 23. augusti peale. Vastasel juhul ei
saa nad osaleda Balti Meistrivõistlustel. Samas kirjas kinnitab klubi esindaja, et
sõitjate ja komisjoni esimehega on see kooskõlastatud.
Samuti on minuni jõudnud Tõnis Rossile saadetud Läti komisjoni esimehe Egils
Agarskis-e kiri, milles ta muu jutu sees kinnitab, et “August 22-23 is also
suitable for the Latvian Trial Commission.”
Mina komisjoni esimehena olen Motoklubi Panter esindajale Tõnis Rossile
saatnud kaks kirja küsimusega, kas klubi saab korraldada võistlused 22. ja 23.
augustil. Kummaski kirjas ei ole klubi esindaja sellele küsimusele vastanud, ei
eitavalt ega ka jaatavalt. Sellest tulenevalt pöördusin Motoklubi GasGas
esindaja poole. Klubi esindaja kinnitusel on nad valmis Balti Meistrivõistluste
korraldamise enda peale võtma, kui Motoklubi Panter seda teha ei soovi.

Väga häbiväärne oleks korraldada Balti Meistrivõistlused kuupäeval, millal me
teame, et baltikumi parimad sõitjad ei saa osaleda.
Kogu eelneva info valguses palusin komisjonil kinnitada Balti Meistrivõistluste
kuupäevadeks 22. ja 23. august.
Hääletus toimus elektroonselt ehk e-posti vahendusel:
Kaido Somelar - poolt
Peeter Lääts - poolt
Virge Ratassepp - vastu
Mart Kalve - korduva küsimise peale siiski kirjalikult oma seisukohta ei
kinnitanud.
Seega komisjon otsustas kinnitada Balti Meistrivõistluste kuupäevad 22. ja 23.
august 2020.
Protokolli koostas Peeter Lääts.

