Lgp MC Panter MTÜ esindaja Hr Tõnis Ross.
Teie klubi poolt hallataval veebilehel results.trial.ee on välja toodud informatsioon, mille kohaselt
on avatud registreerimine MC Panter MTÜ poolt korraldatavale Balti Meistrivõistlusele 5. ja 6.
Septembril 2020.
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (edaspidi EMF) triali komisjon, mis on Eestis tunnustatud
spordialaliidu organina vastutav Eestis triali arendamise ees, on kinnitanud Balti meistrivõistluste
toimumise ajaks 22. ja 23. august 2020. Vastavas osas on võistluskalender avaldatud EMF-i
ametlikul kodulehel msport.ee. Sellest tulenevalt on teie klubi korraldatav võistlus vastuolus EMF-i
kalenderplaani ja otsustega. Oleme eelnevalt juhtinud sellele vastuolule korduvalt Teie tähelepanu,
kuid põhjendamatutel asjaoludel olete seda ignoreerinud, töötades seeläbi vastu EMF-ile, kui Eestis
tunnustatud spordialaliidule ning selle eesmärkide täimisele ja saavutamisele.
Kuna Eesti, Soome, Läti ja Leedu motosportlased ja -organisatsioonid peavad ekslikult üheks
ametlikuks info saamise veebileheks Teie veebilehte, siis on vastava informatsiooni edastamine
antud veebilehel nii motosportlasi ja –organisatsioone eksitav, mis omakorda võib kaasa tuua muu
hulgas mainelise kahju EMF-ile.
Tulenevalt eelnevast palume viivitamatult 05.09.2020 – 06.09.2020 võistluse info Teie poolt
hallatavalt veebilehelt eemaldada või nimetada see ümber MC Panter MTÜ klubivõistluseks ja
registreerida see nõuetekohaselt klubivõistlusena EMF-s.
EMF-i liikmeks astudes olete Te nõustunud muu hulgas järgnevate tingimustega:
• Liikme võib EMFist välja arvata nõukogu otsusega, kui ta ei täida EMFi põhikirja sätteid
või on kahjustanud oluliselt EMFi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt
täitmata EMFi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või
on jätnud tasumata EMFi liikmemaksu pikema perioodi vältel.
Samuti tuletan meelde, EMF-i seisukohta registreerimata võistluste suhtes.
Väljavõte Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu ja alakomisjonide koosoleku protokollist
12.12.2019:
Vastavalt FIM-i otsusele ei kehti rahvusvahelise litsentsiga kaasnev kindlustuskaitse registreerimata
võistlustel.
Tühistada alates 01.01.2020 EMF-i mistahes taseme kohtunikulitsents kohtunikel, kes tegutsevad
kohtunikuna mõnel registreerimata/alternatiivsarja võistlusel.
Radade haldajad ja klubid, kes soovivad alates 01.01.2020 lisada EMF-i kalendrisse mistahes
taseme võistlust, saavad EMF-i egiidi all võistlust korraldada juhul, kui nad ei korralda mõnda
registreerimata/alternatiivsarja võistlust.
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