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Arutelu:
1. Tallinn Motor Show 2020
13. märtsil alanud motomessi otsustas EMF 12. märtsi hommikul ära jätta. Samal
õhtul kuulutas Vabariigi valitsus Eestis välja eriolukorra, millega keelati kõik avalikud
üritused.
EMF on peatanud kõik messiga seotud väljamaksed, käivad läbirääkimised kulude
minimeerimiseks, aga ka kulude osaliseks kompenseerimiseks eksponentide poolt.
Tallinn Motor Show eesmärgiks on propageerida motondust ja mootorrattasporti,
selle korraldajaks aastast 2016 on EMF ainuisikuliselt, kogudes üritusega vahendeid
eelkõige noorte motospordi finantseerimiseks. Nõukogu otsustas järgmise motomessi
ajaks korraldamise põhimõtted üle vaadata eelkõige korraldava juriidilise isiku ning
tema vastutuse ja kohustuste osas, samuti eelarveliste vahendite laekumise osas.
2. Juhatus andis ülevaate käesoleva aasta eelarve hetkeseisust. Juhatus ja nõukogu
korrigeerisid eelarvet vastavalt juba ära jäänud võistlustele ning vähendasid sellega
seoses oluliselt muid kulusid.
Prioriteetideks on rahvuskoondiste väljaviimine ja Team Estonia, samuti Eesti
meistrivõistluste ja noorte karikavõistluste toimumine.
Oluline on ka EMF-i kui organisatsiooni teovõimelisus ning suutlikkus liikmeid ja
sportlasi teenindada.
3. Vastavalt Vabariigi valitsuse otsusele on spordi- ja liikumisvõistluste ning -ürituste
korraldamine keelatud kuni 1. maini. See tähendab, et kõik EMFi kalendris olevad
võistlused, mis peaksid enne nimetatud kuupäeva toimuma, lükatakse edasi või
jäävad ära.
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Kõik EMF-i alakomisjonid vaatavad käesoleva nädala jooksul oma kalendrid üle ning
suhtlevad nende võistluste korraldajatega, kelle võistlused peaksid toimuma enne 1.
maid 2020, leidmaks võistlustele võimalikud uued ajad. Kui võistluse toimumise aja
nihutamine ei ole võimalik, jäetakse konkreetne üritus ära.
Uuendatud kalendrid avaldatakse EMF-i kodulehel 20. märtsi õhtul.
Kõiki muudatusi tehakse järgmise prioriteedi alusel:
●
●
●
●

Eesti meistrivõistlused
Noorte meistri- ja karikavõistlused
Harrastajate karikavõistlused
Klubivõistlused

Muudatustest ja EMF-i seisukohtadest teavitatakse ka kohalikke omavalitsusi ning
vastavaid ministeeriume.
Välisvõistluste puhul lähtub EMF rahvusvaheliste alaliitude poolt avaldatud kalendri
muudatustest.
4. Koolituste kava 2020
EMF-il on alates maist kavas hakata liikmetele ja teistele huvilistele pakkuma
esmaabi-, võistluste korraldamise, meedia- ja psühholoogia teemalisi koolitusi, samuti
koolitada treenereid ja kohtunikke. Projekti ettevalmistustega alustab administratsioon
koheselt.
5. Kontori tööjaotus
Juhatus ja juhiabi jaotavad tööülesandeid paremini ümber selliselt, et juhiabi saaks
tõhusamalt administratsiooni töös osaleda. Talle jaguks ka rohkem vastutust
valdkondades nagu koolituste korraldamine ja haldamine ning suhtlus EOK ja Team
Estonia liikmetega.
6. Triali komisjoni olukord ja tulevik
Triali komisjoniga tegelev nõukogu liige Toomas Triisa andis ülevaate tekkinud
olukorrast, kus kaks komisjoni liiget on avaldanud umbusaldust komisjoni esimehele
ja komisjonist välja astunud. Kuna vaatamata katsetele taastada komisjonis töörahu,
ei ole see õnnestunud, ei rahuldanud nõukogu umbusaldusavaldust ning annab
praegustele komisjoni liikmetele ülesande leida 10 päeva jooksul triali komisjoni 3 uut
liiget, kellega tööd jätkata.
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