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SPORDIKOODEKS
01 SPORDIKOODEKS
Spordikoodeks (edaspidi SK) ja seda täiendavad võistlusalade reeglid moodustavad reeglite kogu,
mille on koostanud Eest Mootorrataspordi Föderatsioon (EMF) ja mis kehtb kõikidel EMF-i loal
toimuvatel võistlustel ning ka EMF-le teada antud klubide liikmetele mõeldud võistlustel. Kui
võistlusala reeglitega lubatakse SK suhtes erinevusi, siis tuleb need vastavalt välja tuua.
Nende reeglite alusel võistlustel ja treeningutel kasutatavat mootorratast, mootorkelku või ATV-d
(maastku neliratas) nimetatakse edaspidi üldise nimetusega mootorsõiduk. Kui terminiga
mootorsõiduk peetakse konkreetselt silmas midagi muud, siis see täpsustatakse vastavas kohas.
Žürii tähendab edaspidi ka trekialadel tegutsevat kohtunikku, kes täidab žürii ülesandeid ning
Järelevalvajat kui see tegutseb üksinda žürii ülesannetes.

02 SPORDIREEGLITE TUNNUSTAMINE
Kõik EMF poolt registreeritud klubid või EMF-ilt lepinguga korraldusõiguse saanud organisatsioonid
või promootorid, kes korraldavad EMF-i loaga või EMF-ile teadaandega võistluseid, aga samut kõik
sellistel võistlustel osalevad isikud peavad tundma Spordikoodeksit, võistlusala reegleid ja võistluse
juhendit ning kohustuvad neid täitma tngimusteta.
Korraldajad ja osalejad peavad erimeelsuste lahendamiseks kasutama algul protest- ja
apellatsioonireeglitega määratud protseduure. Alles pärast seda on õigus kohtulikule arutelule. Kui
EMF on seotud kohtuliku aruteluga, toimub see vastavas kohtulikus instantsis.

03 RAHVUSLIKE REEGLITE TÕLGENDAMINE
Kui rahvuslikus reeglistkus ei leidu juhist või reeglipunkt, võib võistluse žürii kasutada FIM-i
(Federaton Internatonale de Motocyclisme) reegleid. Kui FIM-i reeglistkus puuduvad antud
võistlusala reeglid/ antud teemat käsitlev punkt, kasutatakse vajadusel FIM Europe`i reegleid. EMF
Spordikoodeksi tõlgendamise küsimustes on kõrgeimaks organiks EMF Nõukogu.

04 VÕISTLUSTE KORRALDAMINE
EMF-i loaga (registreerimisnumbriga) võistlused korraldatakse EMF reeglite (SK ja võistlusalade
reeglistk) alusel ning FIM-i ja FIM Europe`i võistlused vastava loa kinnitanud organisatsiooni reeglite
alusel. EMF-ile lisaks võivad muud ametkonnad seada lisatngimusi seoses võistluste läbiviimisega
(näiteks keskkonnakaitse, avaliku korra ja liiklusohutuse tagamine vms).

05 MUUDATUSTE TEGEMINE SPORDIKOODEKSIS JA VÕISTLUSALADE REEGLITES
EMF Juhatus otsustab reeglitesse tehtavad muudatused.
Korraldaja poolt esitatud ja EMF-i poolt kinnitatud lisamäärustega (bülletäänidega) võib täiendada
võistlusala reegleid konkreetse võistluse jaoks. Lisamääruses kirjeldatud täiendused ei tohi olla
vastuolus Spordikoodeksi ja võistlusala reeglitega.
Värskeim kehtv SK koos lisadega on avaldatud EMF-i veebilehel.

06 VÕISTLUSED
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06.1.2 Rahvusvahelised võistlused
06.1.3 EMF võistlusloaga toimuvad rahvuslikud võistlused
06.1.4 EMF liikmesklubide liikmete vahelised võistlused
06.2 KAHE- JA KOLMERATTALISTE MOOTORRATASTE, NELIRATASTE JA/VÕI AUTODE VAHELISED
VÕISTLUSED
06.3 ILMA EMF VÕISTLUSLOATA KORRALDATAVAD VÕISTLUSED
06.4 VÕISTLUSTE EDASILÜKKAMINE VÕI TÜHISTAMINE
06.5 VÕISTLUSTE TIITLINIMETUSTE(?) KASUTAMINE
06.6 RAJAD JA VÕISTLUSPAIGAD

06 VÕISTLUSED
Võistlus on sündmus, kus osalejad püüavad saavutada seatud eesmärki võimalikult kiirest või
osavalt. Võistlust võib pidada individuaalselt või meeskondlikult. Võistluse tunnusteks on näiteks:
-

Auhindade jagamine

-

Tulemuste avaldamine

-

Osalemistasu kogumine

Ebaselgete üksikjuhtumite puhul on EMF-il õigus otsustada, kas sündmus on võistlus või mite. Antud
reeglite tähenduses toimuvaid võistluseid võivad korraldada EMF, EMF liikmesklubid ning EMF-iga
lepingulistes suhetes olevad organisatsioonid või promootorid.

06.1 VÕISTLUSTE TÜÜBID
- FIM võistlusloaga korraldatavad MM- tasemega võistlused
- FIM Europe võistlusloaga korraldatavad EM- tasemega võistlused
- Rahvusvahelised võistlused
- EMF võistlusloaga korraldatavad Eest meistrivõistlused, Eest karikavõistlused, Baltmaade
meistrivõistlused ja Põhjamaade meistrivõistlused
- Rahvuslikud võistlused
- EMF liikmesklubi klubiliikmete omavahelised (sisesed) võistlused
06.1.1 FIM võistlusloaga korraldatavad MM- tasemega võistlused
MM- tasemega võistluseid korraldavad rahvuslikku alaliitu kuuluvad klubid koostöös oma rahvusliku
alaliiduga, mis on FIM-i liige. Võistlused on mõeldud sõitjatele, kellel on FIM-i liikmeks oleva alaliidu
poolt väljastatud MM- tasemega sõitjalitsents. Nendel võistlustel järgitakse FIM-i ja korraldajamaa
rahvuslikke reegleid tngimusel, et viimased on võistluse juhendis mainitud.

06.1.2 FIM Europe võistlusloaga korraldatavad EM- tasemega võistlused
EM- tasemega võistluseid korraldavad rahvuslikku alaliitu kuuluvad klubid koostöös rahvusliku
alaliiduga, mis on FIM Europe liige. Võistlused on mõeldud sõitjatele, kellel on FIM Europe liikmeks
oleva rahvusliku alaliidu poolt väljastatud FIM Europe rahvusvaheline sõitja litsents (või antud
võistlusala FIMi MM-taseme litsents). Nendel võistlustel järgitakse FIMi, FIM Europe ja korraldajamaa
rahvuslikke reegleid tngimusel, et viimased on võistluste juhendis mainitud.
06.1.3 Rahvusvahelised võistlused
Rahvusvahelised võistlused on osalemiseks avatud sõitjatele, kellel on oma rahvusliku alaliidu poolt
väljastatud FIMi rahvusvaheline litsents.
Neil võistlustel kasutatakse FIMi, FIM Europe või korraldajamaa rahvuslikke reegleid tngimusel, et
see on kajastatud võistluste juhendis.
Rahvusvaheline võistlus tuleb registreerida FIMi või FIM Europe kalendris EMF-i kaudu.
06.1.4 EMF võistlusloaga korraldatavad rahvuslikud võistlused
Rahvuslike võistluste korraldamist kontrollib EMF ja neil võivad osaleda ainult EMF-i väljastatud
rahvusliku litsentsiga või mõne muu riigi FIMi liikmeks oleva alaliidu poolt väljastatud rahvusvahelise
litsentsiga sõitjad. Võistlused korraldatakse rahvusliku SK ja võistlusalade reeglite põhjal.
06.1.5 EMF liikmeks oleva klubi liikmete vahel toimuvad võistlused
Klubivõistluseid tohivad korraldada ainult EMF-i liikmeks olevad klubid või juriidilised isikud, kes on
sõlminud vastavasisulise korraldusõiguse lepingu EMF-iga.
Klubivõistlusest tuleb eelnevalt informeerida EMF-i kasutades selleks vastavat vormi EMF veebilehel.
Kõikidel EMF-ile teavitatud võistlustel kehtb korraldaja EMF üldine kolmanda osapoole
vastutuskindlustus.
Ohutuse, keskkonnakaitse ja eetliste küsimuste osas tuleb järgida EMF-i reegleid ning muude
ametkondade poolt kehtestatud reegleid ja nõudeid.
Klubivõistluse tulemusi ei arvestata EMF-i arvestustabelites (näiteks kõrgemasse võistlussarja
saamiseks vajalike punktde/aegade arvestamiseks) ning need ei kuulu EMV ja EKV arvestusse.
06.2 KAHE- JA KOLMERATTALISTE MOOTORRATASTE, NELJARATTALISTE JA/ VÕI AUTODE
VAHELISED VÕISTLUSED
Ohutuse kaalutlustel on kiirus- ja trekialadel lubatud samaaegselt samal rajal võistelda vaid neil
mootorsõidukitel, millel on sama arv rataid. Autode ja ATV-de või Quadide ühisstardid on keelatud.
Ka on keelatud külgvankrite ja ATV-de või Quadide ühisstardid.
06.3 ILMA EMF VÕISTLUSLOATA KORRALDATAVAD VÕISTLUSED
Kui sõitja- või EMFi kohtunikulitsentsi (ajavõt, tehniline, sekretariaat, rajameister, klubi esindaja,
meditsiin ja rajakohtunikud ning kõik teised kohtunikud) omanik osaleb EMF-i reeglite põhjal headele
tavadele mitevastaval mootorispordivõistlusel, võib EMF nõukogu määrata antud isikule karistuse,
milleks võib olla litsentsi peatamine määratud ajaks või selle tühistamine. Vastav otsus tuleb
põhjendada. Heale tavale mitevastav võistlus on näiteks võistlus, mida korraldab nii Eest kui ka
välisriigi organisatsioon, millel puudub EMF-i võistlusluba või on klubisisene võistlus, mille kohta ei
ole antud eelnevat teadet EMF-le.
EMF-i liikmesklubi, kes korraldab EMF-is miteregistreeritud võistluseid, liikmelisus lõpetatakse antud
hetkel, kui ürituse info avalikustatakse.
06.4 VÕISTLUSTE EDASILÜKKAMINE VÕI TÜHISTAMINE
EMF võib eriolukordade tekkimisel ja põhjendatud asjaoludel keelata EMF-i korraldusloaga võistluse
toimumise, või seda edasi lükata või tühistada juba alanud aga ka lõppenud võistluse. Samut
võidakse muuta selle tulemusi.

06.5 TIITLINIMEDE KASUTAMINE
EMF-il on ainuõigus otsustada ja lubada titlite „Eest meister/ meistrivõistlus“ ja „Eest karikavõitja/
karikavõistlus“ kasutamist. EMF nõukogu otsustab konkreetsel juhul titlinime valest kasutamisest
tuleneva karistuse üle. EMV- ja EKV- võistluste nimes tuleb nimetada „EMF“ enne võistluse
nimetust.
06.6 RAJAD JA VÕISTLUSPAIGAD
Kõikide võistlusteks kasutatavad rajad ja võistluspaigad peavad täitma SK ja võistlusala reeglitega
määratud tngimusi. Need peavad olema spordiala reeglitele vastavalt kontrollitud ja heaks kiidetud.
Raja kontrollimise ja heakskiitmise eest vastutab vastav alakomisjon ning kontrollimisega tekkivate
kulude eest vastutab tellija. Raja kontrollimise dokumendid edastatakse säilitamiseks EMF kontorile
ning need kehtvad 3 (kolm) aastat.
Väljaspool avatud liiklusega teid või muust liiklusest eraldatud võistluspaikades toimuvatel
treeningutel ja võistlustel ei nõuta Liiklusseaduse täitmist näiteks tee andmise, möödasõidu
sooritamise või piirkiiruse osas.

07. VÕISTLUSTE KALENDER JA VÕISTLUSLOAD
07.1 MM- JA EM VÕISTLUSTE TAOTLEMINE
07.2 PÕHJAMAADE MEISTRIVÕISTLUSTE, MAAVÕISTLUSTE JA RAHVUSLIKE MEISTRIVÕISTLUSTE
KORRALDAMISÕIGUSE TAOTLEMINE
07.3 LISAD JA MUUDATUSED
07.4 VÕISTLUSLOA TAOTLEMINE
07.5 OSALUSTASUDE TAGASTAMINE
07.6 VÕISTLUSTE ELEKTROONILISE JA AUDIOVISUAALSE KAJASTAMISE NING SALVESTAMISEGA
SEOTUD LOAD JA NENDE TAOTLEMINE
07.6.1 Lubade hankimine
07.6.2 Kaameradroonid ja nende kasutamine

07. VÕISTLUSTE KALENDER JA VÕISTLUSLOAD
07.1 MM JA EM VÕISTLUSLUBADE TAOTLEMINE
MM- ja EM tasemega võistluse korraldamise luba tuleb taotleda EMF-i poolt teatatud kuupäevaks.
07.2 PÕHJAMAADE MEISTRIVÕISTLUSTE, MAAVÕISTLUSTE JA RAHVUSLIKE MEISTRIVÕISTLUSTE
KORRALDAMISLUBADE TAOTLEMINE
PMV-, MV-, EMV ja EKV võistluste ning teiste EMF-i loaga korraldatavate võistluste taotlus
võistluskalendrisse kandmiseks tuleb esitada eelneva kalendriaasta 1. novembriks kui ei ole antud
teistsuguseid juhiseid. Võistluskalendrisse soovitud kuupäeva taotlus tuleb saata EMF-i vastavale
alakomisjonile. EMF võib muuta taotletud võistluse kuupäevi ja võistlusklasse. EMF võib avaldada
info taotluses esitatud võistluse ja selle kuupäevade kohta. Võistluskalendri kinnitab EMF juhatus.
07.3 LISAD JA MUUDATUSED
Võistluskalendrisse kantud kuupäevi ei või muuta keegi peale EMF-i. Kuupäevi võib muuta ainult
väga mõjuvatel põhjustel. Vajadusel võidakse anda korraldusõigus teisele korraldajale.
Muudel võistlustel kui EMV/ EKV tuleb kuupäeva või võistluse programmi osas taotleda muudatuste
tegemiseks luba vähemalt 60 päeva (va talvised võistlused, mis sõltuvad ilmastkutngimustest) enne
võistluskalendrisse kinnitatud või taotluses märgitud ja kalendrisse veel kinnitamata võistluse
kuupäeva.
Kui võistlusele võistluse korraldamiseks on luba antud, ei saa selle kuupäeva enam muuta. Võistlus

tuleb korraldada või tühistada. Valitsevatest ilmastkuoludest tngitud või muudel force majeurepõhjustel võib antud reeglisse erandeid teha.
Kui korraldaja soovib korraldada võistlust, mis ei ole kantud võistluskalendrisse ja kus võisteldakse
samades klassides kui juba kalendrisse kinnitatud sama võistlusala võistlusel, tuleb toimida
järgmiselt:
- kalendrisse kinnitamata võistluse korraldaja võtab antud teemal ühendust kalendrisse kinnitatud
võistluse korraldajaga hiljemalt 2 kuud enne võistluse algust. Kirja koopia saadetakse ka EMF-i.
- kalendrisse kinnitatud võistluse korraldaja saadab oma vastuse kirja esitajale ja koopiana ka EMFile.
- EMF otsustab võistlusloa väljastamise tuginedes eelnevale kirjavahetusele.
07.4 VÕISTLUSLOA TAOTLEMINE
Kalendrisse kantud võistluse jaoks korraldusloa taotlus ning Võistluse Juhendi projekt tuleb esitada
EMF-i hiljemalt 60 päeva enne võistluse algust.
Tähtajast hiljem esitatud võistlusloa taotluse eest võetakse lisatasu vastavalt EMF-i hinnakirjale.
Võistlusluba antakse ainult sellisele korraldajale, kellel on tasutud EMF-ile kõik reeglitega etenähtud
maksud.
Võistlusluba saadetakse korraldajale koos arve esitamisega. Võistluslubade hinnad määratakse
kehtva EMF-i hinnakirja alusel.
07.5 MAKSUDE TAGASTAMINE
Kui võistluse toimumine tühistamine peetakse võimalikuks force majeure tngimustel, tagastatakse
võistlusloa eest tasutud summa selle tasunud klubile.
07.6 VÕISTLUSTE ELEKTROONILISE JA AUDIOVISUAALSE KAJASTAMISE NING SALVESTAMISEGA
SEOTUD LOAD JA NENDE TAOTLEMINE
Kõikide EMF-i loaga korraldatavate võistluste, näituste ja teiste sündmuste elektroonilise ja
audiovisuaalse materjali salvestamise ning edastamisega seotud õigused kuuluvad ainuõigusega
EMF-le. Lubasid väljastab EMF-i juhatus.
Luba vajavaks salvestseks loetakse programmi tegemist kaubanduslikuks levitamiseks (televisioon,
internetülekanne või muu salvests). Uudiste- ja spordisaadetes esitamiseks mõeldud kuni 5
minutlisena esitatav salvests ja võistluse publikualalt tehtud isiklikuks kasutamiseks mõeldud
salvests ei kuulu antud piirangu alla.
07.6.1 Lubade hankimine.
Salvestse tootmiseks vajalik luba kirjalikult EMF-ilt hiljemalt 2 nädalat enne võistluse, näituse või
sündmuse algust. Kirjalikuks taotlemiseks loetakse personaalselt EMF Juhatusele saadetud e-kirja.
Loa saanud isikul tuleb oma tegutsemisest teavitada võistluse korraldajat hiljemalt 1 nädal enne
võistluse, näituse või sündmuse algust.
07.6.2 Kaameradroonid ja nende kasutamine
Kaameradrooni ja kaasassõitva fkseeritud kaamera kasutamine võistluste ajal on lubatud ainult
võistluse korraldaja/promootori loal. Võistluse Peakohtunik vastutab võistlejate turvalisuse eest ja
annab korraldaja nõusolekul droonikasutajale tngimused (aeg, kõrgus, kaugus, koht, jne) või näitab
koha, kuhu saab kaasasõitva kaamera stativirelsid paigaldada.
Droon peab olema turvaline ning ta peab olema kogu aeg selle kasutaja kontrolli all. Kaameradrooni
ei tohi lennutada otse pealtvaatajate või võistlejate kohal. Droon ei tohi tekitada ohuolukordi ega
häirida võistlejaid, kohtunikke, pealtvaatajaid ega ka võistluse läbiviimist.
Sõltuvalt võistluspaigast tuleb järgida ka Lennuamet etekirjutust ja võimalikke ajutsi piiranguid
droonide lennutamiseks kontrollitavates õhutsoonides.
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08. AVATUD MEISTRIVÕISTLUSED
08.1 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED, EESTI KARIKAVÕISTLUSED JA NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED
Üldise põhimõtena saab võistelda Eest meistri titlile neil aladel ja masinaklassides, milles
võisteldakse ka maailma- ja Euroopa meistrititlile või nendega võrreldavatele FIMi meistrititlitele.
Antud alal peab olema piisav harrastajate hulk ning pädev võistluste korraldaja. Eest karikavõidu
eest võib võistelda muudel aladel ja klassides kui EMV vastavalt EMF-i juhatuse otsusele.
Markide EMV ja EKV titli eest võisteldakse samadel aladel ja masinaklassides nagu individuaalses
arvestuses. EMF juhatus võib ka teisit otsustada.
Kõik rahvuslikud meistri- ja karikavõistlused on avatud ja neis võivad osaleda kõik sportlased, kes on
EMF litsentsi omanikud või mõne muu FIM liikmeks oleva rahvusliku alaliidu poolt väljastatud
rahvusvahelise litsentsi omanikud.
08.2 EMV JA EKV VÕISTLUSKLASSID
EMF juhatus kinnitab igal aastal alakomisjonide etepanekul võistlusklassidele EMV ja EKV tngimused
ning kinnitab võistluskalendri.
08.3 KORRALDAJA MÄÄRAMINE
EMF juhatus nimetab alakomisjonide etepanekul võistluste korraldajad.
08.4 MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTIARVESTUS
EMV ja EKV punktde jagamistabelid ning arvestuslikud põhimõted on määratud konkreetse
võistlusala reeglites.
Punkte jagatakse kõikidele EMV ja EKV võistlusklassidele. Punkte jagatakse igal hooajal toimunud
meistri- ja karikavõistluste võistlusel kui võistlusala reeglitega ei ole teisit määratud.
Ühelt võistluselt arvestatakse ainult ühed arvesse minevad punktd. Alakomisjon võib kinnitada
erandid punktarvestuse kohta.
Markidevahelise meistrivõistluse punktarvestus on samasugune kui sõitjate vaheline arvestus.
Punkte saab iga mark samalt võistluselt vaid ühe korra.
Üldarvestuse punktde võrdsuse korral on paremuse selgitamine võistluste esimeste, teiste,
kolmandate jne kohtade alusel loetletud järjestuses.
08.4.1 Rahvuslikud mitmeosalised võistlused.
Rahvuslikel võistlustel, kus sõidetakse võistlusklassis rohkem kui üks start, kasutatakse samut EMV ja
EKV punktsüsteemi.

08.5 MEDALID JA AUHINNAD
EMF autasustab üldarvestuses EMV ja EKV klassides kolme esimest ning erinevates sarjades ka
esimest kuut sportlast. EMF autasustab meeskondliku võistluse võitja- meeskonna registreerunud
klubi aukirjaga ning lisaks autasustab EMF kolme parima võistkonna liikmeid.
Võistlussõidukite markide-vahelise EMV võitnud markide ametlikud maaletoojad saavad aukirjad.
EKV võistluse võitnud markide maaletoojad saavad aukirjad.
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09 RAHVUSLIKU TASEMEGA KOHTUNIKUD/ AMETNIKUD
09.1 VÕISTLUSTE JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
Võistluste läbiviimise ja järelevalve eest vastutavad vastavad kohtunikud ehk ametlikud isikud ehk
ametnikud. Igale EMV ja EKV võistlusele kinnitatakse punktdes 09.1.1 ja 09.1.2 nimetatud
kohtunikud. Erandiks on muud rahvuslikud võistlused, kus läbiviimise eest vastutab võistluse

juht/peakohtunik ja järelevalve eest p.09.1.2 vastav Järelevalvaja või trekialadel kohtunik.
Võistlusala reeglitega võidakse täpsustada nõudeid žürii koosseisu kohta.
09.1.1 Võistluse ametlikud isikud
Läbiviivad kohtunikud jagunevad juhtvateks ja teisteks tegutsevateks kohtunikeks. Läbiviivad
kohtunikud on kõik võistluse läbiviimisel osalevad võistluse Võistluste juhi/Peakohtuniku alluvuses
olevad kohtunikud. Nimetuse järel sulgudes on litsentsi taseme nõue.
Juhtvad ametnikud on:
-

Võistluse juht/Peakohtunik (A)

-

Kohtunik (trekialad) (A+ TR)

-

Tehnilise kontrolli juht (B+ TK)

-

Ajavõtu juht (B+ AM)

-

Võistluse sekretär (B)

-

Keskkonnakaitse juht (B+ KK)

Juhtvatele ametnikele lisaks on vaja määrata:
-

Võistluse arst (tngimused vastavalt 013.8)

Kõik kohtunikud, välja arvatud EMF-i määratud žürii liikmed (juhul, kui võistlusala tngimused
eeldavad žürii olemasolu), tegutsevad Võistluse juhi/Peakohtuniku alluvuses.
Nõustumisega tegutsemiseks võistluse juhtva ametnikuna, annab kohtuniku litsentsi omanik
nõusoleku, et tema nimi, ametnimetus ja klubi avaldatakse võistluse juhendis ning pealtvaatajate
kavas nii trükituna kui ka elektrooniliselt.
09.1.2 Järelevalvet teostavad kohtunikud
Järelevalvet teostavad kohtunikud on:
-

Žürii esimees ehk Järelevalvaja (A)

-

Žürii liige (A või erandina B)

-

Peakohtunik (A)

-

Võistluse juht (A)

-

Kohtunik (trekialadel A+ TR)

Võistluse kõrgem järelevalve võim on žürii liikmetest moodustatud žürii. Erandiks on motokross, kus
žürii ülesandeid täidab võistluse Peakohtunik ning trekialad (speedway, jäärada, fat track jt), kus žürii
ülesandeid täidab kohtunik, kes teeb otsused, tegutsedes samal ajal ka läbiviiva kohtunikuna.
Kõik kohtunikud peavad võistluse ajal kandma/ kasutama oma ülesannetele viitavat selget tunnust.
Rahvuslikel võistlustel võib žürii ühel liikmel olla B-tasemega litsents kui teisel liikmel on kehtv Atasemega litsents.

09.2 KOHTUNIKE MÄÄRAMINE
Kohtunike ja teiste ametnike määramine on määratletud iga konkreetse võistlusala reeglites.
SK p. 09.1.1 järgi ametsse määratud isikutel peab olema kehtv EMF-i (või mõne teise FIM-i
liikmesriigi alaliidu poolt kinnitatud ja EMF-i poolt tunnustatud tasemega) kohtuniku litsents.

09.3 KOHTUNIKE LITSENTSID
- Rahvusvaheline litsents, mille FIM või FIM Europe väljastavad rahvusliku alaliidu taotlusel.
- A-litsents
- B-litsents
- C-litsents
- TK lisa (tehniline kontroll)
- TR lisa (trekk, speedway, fat track jt)
- AM lisa (ajamõõtja)
- KK lisa (keskkonnakaitse)
- M (meditsiin)
- P (päästemeeskond)
A- ja B- litsentsid väljastatakse kohtunikele eraldi järgnevatele võistlusalade gruppidele (lühendid:
MR- mootorratas; MK- mootorkelk; ATV- maastku neljarataline ja quad):
KIIRUS:
Ringrada
Kiirendus (MR, MK)
Motokross (MR, ATV)
Jäärada (MR, ATV)
Mootorkelk
Supermoto (MR, ATV)
TREKK:
Speedway (MR, ATV)
Maarada/ hipodroom
Jääspeedway
Flat track
ENDURO:
Enduro (MR, MK, ATV)
Endurokross
MK- sprint
MAASTIKUSÕIT:
Trial
ATV Ofroad
MÄKKETÕUS:
Mäkketõus

09.4 ÜLESANDED JA NÕUDED VÄLJASTAMISEKS
Kõikidel rahvuslikel võistlustel tegutsevate ametlike isikute minimaalne vanus peab olema vähemalt
16 (kuusteist) aastat. Rahvusvahelistel võistlustel peab minimaalne vanus olema 18 aastat.
Võistlusala spetsiifkat arvestavad lisanõuded koolituste jms osas kajastatakse vastava võistlusala
reeglites.
09.4.1 A- litsents
Lubatud tegevused:
-

Võistluste teenindamine vastavalt kohtuniku teenistuskaardile märgitud võistlusalade
gruppidele (Kiirus, Trekk, Enduro, Maastkusõit, Mäkketõus).

Rahvusvahelise võistluse, Põhjamaade MV, maavõistluse, EMV, EKV ja muu rahvusliku võistluse:
-

Žürii esimees ehk Järelevalvaja

-

Peakohtunik (trekialadel peakohtuniku ülesannetes lisamärge TR)

-

Võistluse juht

-

Žürii liige

-

B- ja C- taseme ülesannete täitmine

Eeldused A- litsentsi väljastamiseks/ uuendamiseks:
-

Tegutsenud ilma märkusteta vanemametnikuna vähemalt kahel rahvusliku tasemega
võistlusel. Võistlusalade gruppide litsentsid (Kiirus, Trekk, Enduro, Maastkusõit, Mäkketõus)
kinnitatakse vastavalt sellele, millistel võistlustel on tegutsetud.
Lisaks on vajalik:

-

Läbida positivse tulemusega EMF-i korraldatud A-taseme vanemametnikele mõeldud
koolitus. Koolitusele pääsemiseks on vajalik kehtva B- litsentsi omamine. Läbitud koolitus
kehtb kuni järgneva kalendriaasta lõpuni, mille jooksul on vajalik esitada taotlus
kinnitamiseks.

Litsentsi uuendamiseks peab olema isikul kehtv või vähem kui 6 kuu jooksul kehtvuse kaotanud
litsents.
A-litsents annab õiguse vabale sissepääsule kõikide alade EMF loaga korraldatavatele
rahvuslikele võistlustele.
09.4.2 B- litsents
Lubatud tegevused:
-

Võistluste teenindamine vastavalt kohtuniku teenistuskaardile märgitud võistlusalade
gruppidele (Kiirus, Trekk, Enduro, Maastkusõit, Mäkketõus).

Rahvuslikel võistlustel:
-

Muud vanemametnike ülesanded peale va. Võistluste juht

-

Muu ametnik/ kohtunik

-

Žürii liige kui teisel liikmel on A- litsents (va. EMV ja EKV võistlused)

Eeldused B- litsentsi väljastamiseks/ uuendamiseks:
-

Tegutsenud ilma märkusteta kohtunikuna vähemalt kahel võistlusel. Nimetatud võistlused
kirjutatakse ka litsentsi taotlusele.
Lisaks on vajalik:

-

Läbida positivse tulemusega EMF-i korraldatud B-taseme kohtunikele mõeldud koolitus.
Koolitusele pääsemiseks on vajalik kehtva C- litsentsi omamine. Läbitud koolitus kehtb kuni
järgneva kalendriaasta lõpuni, mille jooksul on vajalik esitada taotlus kinnitamiseks.

09.4 C-litsents
Lubatud tegevused:
- EMF loaga korraldatavatel võistlustel muud ülesanded kohtunikuna.
Eeldused C- litsentsi väljastamiseks:
- On positivse tulemusega läbinud klubi või EMF poolt korraldatud C- tasemega koolituse.

09.4.4 TK lisa (tehniline kontroll)
Lubatud tegevused:
- EMF loaga korraldatava võistluse tehnilise kontrolli juht
Eeldused TK lisalitsentsi väljastamiseks:
- On positivse tulemusega läbinud EMF korraldatud TK kursuse ja omab vähemalt B- litsentsi.
09.4.5 TR lisa (trekk, speedway, fat track jm)
Lubatud tegevused:
- trekialade kohtunik
Eeldused TR lisalitsentsi väljastamiseks:
- On positivse tulemusega läbinud EMF korraldatud TR kursuse ja omab kehtvat A- litsentsi.
09.4.6 AM lisa (ajamõõtja)
Lubatud tegevused:
- EMF loaga korraldatava võistluse ajamõõdu juht
Eeldused AM lisalitsentsi väljastamiseks:
- On positivse tulemusega läbinud EMF korraldatud AM kursuse ja omab vähemalt B- litsentsi.
09.4.7 KK lisa (keskkonnakaitse)
Lubatud tegevused:
- EMF loaga korraldatava võistluse keskkonnakaitse juht
Eeldused KK lisalitsentsi väljastamiseks:
- On positivse tulemusega läbinud FIM keskkonnakaitse materjalidel põhineva kursuse ja
omab vähemalt B- litsentsi.
09.5 KEHVTIVUSAEG
Rahvusvaheline kohtunikulitsents kehtb vastavalt FIM ja FIM Europe reeglitele.
Rahvuslikud litsentsid kehtvad 3 (kolm) aastat väljastamise kuupäevast. Kehtvus lõpeb kaardile
kantud kalendrikuu lõpuga.
09.6 TAOTLEMINE JA UUENDAMINE
Kohtuniku litsentsi saab taotleda saates vastavasisulise e-kirja EMF-i kontorisse
(info@msport.ee). Litsentsi taotleja saab olla ainult klubi.
EMF-il on õigus mõjuvatel põhjustel teha erandeid litsentside väljastamise tngimustes.
Litsentsi võib uuendada madalamal tasemel, kui ei ole täidetud nõuded endise või kõrgema
taseme saamiseks.
Litsentsi saab uuendada juba selle kehtvuse ajal, kuid mite hiljem kui 6 kuud pärast kehtvusaja
lõppu.
Kohtuniku litsentsi võib uuendada ühe korra 3- aastaseks perioodiks ilma nõutava koolituse
läbimiseta. Pärast seda on vaja läbida nõutava taseme ja eriala koolitus(ed) uuest.
09.7 VÄLJASTAMINE
Kohtuniku litsents väljastatakse taotluse teinud klubile arve vastu. Litsentside hinnad on
määrataud EMF hinnakirjaga.
09.8 TÜHISTAMINE
Kohtuniku litsentsi võib tühistada määratud ajaks või täielikult, kui selle omanik on osalenud
kohtuniku või osalejana võistlusel või samaväärsel sündmusel, millel ei ole EMF korraldusluba või
oluliste rikkumiste korral tegutsedes kohtunikuna.
09.9 AMETIISIKUTE JA JÄRELEVALVET TEOSTAVATE AMETNIKE PIIRANGUD
Võistluse ametnik või järelevalvet teostav ametnik ei tohi:

-

Ühendada mõlemaid ülesandeid va. motokrossi ja trekialade kohtunik vastavate
kohustustega

-

Olla võistlusel võistleja, kaasreisija või registreerija

-

Osaleda otsuste tegemisel, mis puudutavad temaga lähedases suguluses olevaid võistlejaid

09.10 VÕISTLUSE JUHT/PEAKOHTUNIK (A- litsents)
Võistluse juht/peakohtunik vastutab võistluse juhtmise ja läbiviimise eest. Teda abistavad
võistluse sekretär ja teised oma valdkonna eest vastutavad juhtvad ametnikud. Võistluse
juhi/peakohtuniku olulisemad ülesanded on (detailsed ülesanded on kirjeldatud iga võistlusala
reeglites):
-

Olla veendunud, et rada ja võistluspaik on heas seisukorras, et kõik kohtunikud on olemas ja
valmis tegutsemiseks, et ohutus-, meditsiini- ja turvameeskonnad on tegutsemisvalmis.

-

Lükata võistluse algust edasi ootamatute turvalisuse või „force majeure“ põhjustel või raja
või võistluspaiga korrastamiseks, katkestada võistlus enneaegselt või tühistada kogu võistlus
või osa sellest.

-

Takistada võistleja, kaasreisija või mootorsõiduki osalemist stardis või kogu võistlusel kui ta
peab seda vajalikuks ohutuse tagamiseks.

-

Reageerida ja tegutseda vajalikul määral reeglite rikkumise korral. Võistluse juht saab
määrata hoiatuse, ajalise karistuse või võistluselt eemaldamise. Muud võimalikud tagajärjed
on kirjeldatud iga võistlusala reeglitega.

-

Anda korraldus rajalt või võistluspaigalt ja selle lähedusest eemaldada iga isiku, kes ei täida
kohtunike ja võistlusametnike korraldusi.

-

Edastada žüriile või kohtunikule talle esitatud protestd.

-

Koguda ajamõõtjatelt ja teistelt kohtunikelt raportd ja muu vajalik informatsioon, et selle
põhjal esitada žüriile või kohtunikule kinnitamiseks raportd ning võistluste tulemused.

09.11 VÕISTLUSE SEKRETÄR (B- litsents)
Võistluse sekretär on võistlusametnik, kes koheselt enda määramise järel vastutab (detailsed
ülesanded on kirjeldatud iga võistlusala reeglites):
-

Võistluse korraldamise eest (tegevused lepitakse kokku võistluse juhiga)

-

Võistluse juhendi avaldamise ja jagamise eest

-

Võistluseks vajalike materjalide ja hangete eest

-

Võtab vastu registreerumised ning tagab võistlejate litsentside kontrolli

Sekretär vastutab võistluse ametliku kirjavahetuse eest. Võistluse ajal tegutseb ta võistluse
juhi/peakohtuniku ja muu organisatsiooni vahelise koordinaatorina. Võistluse sekretär ei saa olla
lisaks žürii sekretäriks.

09.12 TEHNILISE KONTROLLI JUHT (B- litsents + TK lisa)
Tehnilise kontrolli juht vastutab võistlussõidukite ja sõiduvarustuse kontrollimise eest vastavalt
reeglitele ja võistluse juhendile (detailsed ülesanded on kirjeldatud iga võistlusala reeglites).
09.13 AJAMÕÕDU JUHT (B- litsents + AM lisa)
Ajamõõdu juhi ülesandeks on tagada, et võistlusest saadakse tulemused reeglitele ning võistluse
tegelikule olukorrale vastavalt. Ta hoolitseb selle eest, et tulemused avaldatakse kirjalikult ja
taasesitamist võimaldaval viisil võimalikult kiirest iga võistlussõidu või võistluse järel (detailsed
ülesanded on kirjeldatud iga võistlusala reeglites). Ajamõõdu juht hoolitseb selle eest, et

tulemused toimetatakse vastavalt p. 017.7 EMF-i poolt avaldatud e-post aadressile või
elektroonilisse süsteemi.
Ajamõõdu juht peab kontrollima, et võistluse ajal avaldatud tulemustel on alat märgitud õige
avaldamise aeg võimalike protestde menetlemise tõtu.
09.14 KESKKONNAKAITSE JUHT (B- litsents + KK lisa)
Keskkonnakaitse juhi ülesandeid ja kohustused on kirjeldatud SK p. 25.02.
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010.2.1 Žürii esimehe ja kohtuniku kohustused
010.3 ŽÜRII VOLITUSED
010.4 ŽÜRII KOOSOLEKU LÄBIVIIMINE
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010.6 ŽÜRII OTSUSTE AVALDAMINE
010.7 ZÜRII RAPORT

010 ZÜRII (KOHTUNIKEKOGU)
Žürii esindab ainult EMF-i ja on tema ees vastutav. Žürii on amets alates juhendi kinnitamisest
kuni võistlust puudutavate protestaegade esitamise lõppemiseni.
010.1 ZÜRII KOOSSEIS
Žürii koosneb esimehest (Järelevalvaja) ja kahest hääleõigust omavast liikmest. Võistluse
korraldaja määrab ka žürii sekretäri. Rahvuslikel või sellest madalama tasemega võistlustel võib
žürii ülesandeid täita ka ainult Järelevalvaja üksinda. Võistlusala reeglitega võidakse
täpsustada tngimusi žürii koosseisu kohta.
Žürii liikmed ei saa kuuluda samasse klubisse ega ka võistlust korraldavasse klubisse. Kui tegemist
on piiratud harrastajate/klubide hulgaga võistlusaladega, siis EMF või anda loa, et ametnikud on
korraldajaga samast klubist.
Järgmistel isikutel on õigus osaleda žürii koosolekutel ilma hääleõiguseta:
-

EMF Juhatuse esimees, tema asetäitja(d), Nõukogu liikmed, büroo sekretär, antud võistlusala
komisjoni liikmed, võistluse juht ja teised juhtvad ametnikud, kelle osalemiseks on žürii
esimees andnud loa.

010.2 ZÜRII ESIMEES EHK JÄRELEVALVAJA (A- litsents) JA KOHTUNIK (trekialade kohtunik Alitsents + TR LISA)
Žürii esimehe (Järelevalvaja) ja Kohtuniku (trekialadel) nimetab EMF. Järelevalvaja peab olema
veendunud, et žürii otsused on EMF reeglite ja võistlusjuhendiga kooskõlas.
Žürii esimees määrab žürii koosolekute ajad ning kutsub vajadusel kokku erakorralised
koosolekud.
Kõik ametlik info žüriilt võistluse juhile liigub ainult žürii esimehe kaudu.
010.2.1 Žürii esimehe ja Kohtuniku kohustused
Võistluspaika saabudes peab žürii esimees kontrollima žürii liikmete kohaloleku.

Žürii esimees kutsub kokku 1. žürii koosoleku enne esimese ametliku treeningu algust. Selle
koosoleku käigus peab žürii kinnitama:
-

Rahvuslikel võistlustel kinnitama võistluse juhi poolt määratud juhtvad ametnikud

-

Võimalikud Võistluse Juhendi lisad, mis on avaldatud pärast registreerimise algust ning
kontrollib, et kõik võistlejad ja osalised on saanud vastava informatsiooni (vt p.013.3)

-

Võistluse sekretäri raport, mis kinnitab, et kõigil võistlejatel ja osalejatel on kehtvad
litsentsid ja informatsiooni kõikide vastutavate ametnike kohta

-

Võistluste juhi raport, milles selgitatakse kõik tegevused, millega tagatakse võistluste
läbiviimine vastavalt kehtvatele reeglitele

Žürii esimees kutsub kokku žürii koosoleku iga ametliku treeningpäeva lõpus (või ametlike
treeningute lõppedes), mille käigus kuulatakse ära võistluste juhi, sekretäri ning vajadusel teiste
võistlusametnike raportd.
Võistluse lõppedes toimuva viimase koosoleku ajal peab žürii esimees koos võistluse juhiga
allkirjastama võistluse ametlikud tulemused. Koos žürii sekretäriga peab ta allkirjastama kõik žürii
koosolekute protokollid.
Vajadusel allkirjastab žürii esimees kõik väljastatud ühekordsed litsentsid.
Žürii esimees peab kolme (3) tööpäeva jooksul saatma EMF-i järgmised dokumendid:
-

Žürii esimehe raport

-

Žürii koosolekute protokollid

-

Keskkonnakaitse raport

-

Ametlikud tulemused

-

Võimalik võistluse arst raport

-

Ilma põhjuseta võistlusel miteosalenud võistlejate registreerumisvormid

-

Võimalikud protestd ja protesttasud

-

Muud võimalikud esitamiseks vajalikud dokumendid

-

Žürii esimees saadab koopia oma raportst ka võistluse korraldajale

Võistluse korraldaja peab tasuma žürii esimehe ja liikmete nende tegevusega kaasnenud kulud
vastavalt võistluse korraldusõigusega tulevale juhendile.
010.3 ZÜRII VOLITUSED
Žüriil on võistluse kõrgeim otsustusõigus, kuid ainult neis asjades, mis puudutavad
Spordikoodeksit ja selle Lisasid, võistlusalade reegleid ja võistluse juhendit koos võimalike
lisadega. Selle tõtu vastutavad žürii liikmed ainult EMF-i ees. Nad ei vastuta võistluse
korraldamise eest, sest neil ei ole selleks õigust. Selle tõtu on kogu seadusandlik vastutus
võistluse korraldajal. Žürii võib lubada muudatusi võistluse juhendis või programmis kui need on
kooskõlas SK p. 013.3 kirjeldatuga.
Žüriil ei ole õigust muuta või täiendada Spordikoodeksit. Žüriil on õigus teha erandeid ainult SK p.
010.5 nimetatud juhtudel.
Ainult žüriil on õigus teha otsuseid võistluse käigus esitatud protestde kohta. Selle kohta tuleb
täita vastav protest käsitlemise vorm. Otsuse kohta saab esitada apellatsiooni reeglitega
määratud kõrgemale otsustajale.
Žüriil või Kohtunikul on õigus teha otsuseid distsiplinaarküsimustes ja esimese astmena määrata
karistusi vastavalt SK p. 020, 021, 022 ja 023 kirjeldatule.
Žürii peab alat asja käsitlemisel enne otsuse tegemist kuulama ära asjaga seotud sõitja,
kaasreisija või kohtuniku. Protest lahendamisel peab žürii alat ära kuulama ka protest esitaja.

Žürii peab lahendama kõik protestd ja määrama kõik karistused enne võistluse lõpetamist.
010.4 OTSUSTE TEGEMINE ŽÜRII KOOSOLEKUL
Kõik žürii otsused tehakse lihthäälte enamusega. Žürii liikmed peavad leppima žürii esimehe
poolt antava SK tõlgendusest tuleva otsusega, mille kohta nad võivad apelleerida EMF-ile.
Protestde lahendamisel ja karistuste määramisel tuleb järgida SK p. 020, 021, 022 ja 023.
010.5 ŽÜRII ÕIGUS SEKKUDA VÕISTLUSSE
Žüriil on õigus omal initsiativil või võistluse korraldaja või võistluse juhi palvel lükata edasi
võistluse algust, korrastada rada või võistluspaika, katkestada võistlus enneaegselt või tühistada
võistlus või selle osa kui ootamatud ohutust puudutavad või muud olulised põhjused seda
nõuavad.
010.6. ŽÜRII OTSUSTE AVADLAMINE
Kõik võistluse läbiviimist puudutavad olulised žürii otsused tuleb avaldada võistluse ametlikul
teadetetahvlil võimalikult kiirest ning otsustele tuleb selgelt kirjutada nende avaldamise
kellaaeg.
010.7 ŽÜRII PROTOKOLL
Rahvusliku võistluse protokoll täidetakse eest keeles ning see (või selle koopia) saadetakse EMF-i
järgneva kolme (3) tööpäeva jooksul žürii esimehe raport lisana.
Protokollis peavad olema selgelt esitatud kõik karistused, proteste puudutav info koos
põhjendustega otsuse langetamise kohta (protest koopia lisatakse antud protokollile), võimalike
õnnetusjuhtumite kirjeldus, võimalikud avastatud puudused, žürii hinnang võistluse läbiviimisele
ning muud mainimist väärivad asjaolud.

011 VÕISTLUSTEL OSALEJAD
011.1 KLUBIDE VÕISTKONNAD
011.2 SÕITJATE JA KAASREISIJATE VANUS
011.3 SÕITJATE, KAASREISIJATE JA VÕISTLUSVAHENDITE KASUTAMINE REKLAAMPINNANA

011 VÕISTLUSEL OSALEJAD
Võistlusel osalejateks on sõitja, kaasreisija ja sponsor, kellel on vastavad kehtvad litsentsid.
-

Sõitja on isik, kes juhib mootorsõidukit võistluse ajal

-

Kaasreisija on isik, kes on sõidukis kaasas külgvankrite võistlusel

-

Sponsor on füüsiline või juriidiline isik, kes osaleb võistlusel registreerijana. Sponsoril peab
olema vastav sponsori ehk registreerija litsents.

-

Teatud tngimustel võib sõna „sõitja“ kasutada ka tema mootorsõiduki kohta (näiteks trassilt/
rajalt lahkumise korral või ka kaasreisija üldises tähenduses).

011.1 KLUBIDE VÕISTKONNAD
Klubi võistkonna liikmed peavad olema Eest Vabariigi kodanikud (kui võistlusala reeglitega teisit
ei määrata) ja nende litsents peab olema taotletud esindatava klubi poolt (erandiks on erinevate
võistlusalade võistlused). Samal hooajal ei ole lubatud võistlejal esindada meeskonnavõistlusel
erinevaid klubisid samal võistlusalal.
011.2 SÕITJATE JA KAASREISIJATE VANUS
Iga osaleja peab olema vähemalt nii vana kui see on määratud konkreetse võistlusala reeglitega.
Rahvuslikel võistlustel määratakse vanuse alampiir kalendriaasta algusega ning vanuse ülempiir

kalendriaasta lõpuga. Võistlusala reeglitega võidakse kehtestada erinevusi vanusepiiridele, kuid
mite nooremas suunas. Sõitja litsentsi väljastatakse kuni 70- aastastele.
Noorteklasside võistlustel on korraldajal soovituslik järgida Olümpiakomitee soovitusi
(www.eok.ee/noortesport) noorsportlaste võistlemise kohta.
Veteranide klassi vanus on erinevatel aladel 40-70 a., kui võistlusala reeglitega ei ole teisit
määratud.
011.3 SÕITJATE, KAASREISIJATE JA VÕISTLUSVAHENDITE KASUTAINE REKLAAMPINNANA
EMF loaga korraldatavatel võistlustel on lubatud reklaamide kasutamine sõiduvarustusel ja
võistlusvahenditel. Võistluse korraldaja ei tohi nõuda sõitjat ja/või kaasreisijat paigaldama oma
pinnale sellise toote või etevõte reklaami, mis on otseselt konkureeriva iseloomuga toodete või
etevõtetega, mis toetavad nimetatud sõitjat rahaliselt või materiaalselt.
EMF-il on õigus kehtestada alaliidu võimaliku sponsori reklaami paigaldamine võistlusvahendile.
Reklaam peab olema paigaldatud nii, et see ei kata sõitja isiklike sponsorite reklaame.
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012 EMF POOLT VÄLJASTATAVAD LOAD JA LITSENTSID
EMF kinnitab lubasid ja litsentse alaliidu ja selle liikmeks olevate klubide tegevuses osalevatele
sõitjatele, kohtunikele ja võistluste- ning sündmuste korraldajatele. Load ja litsentsid on EMF
omand. Loa või litsentsi valdaja kohustub järgima EMF reegleid ja täitma antud Spordikoodeksi
rikkumistest tulevaid karistusi.
012.1 LUBADE JA LITSENTSIDE TAOTLEMINE
Luba või litsentsi taotleval füüsilisel või juriidilisel isikul tuleb täita ametlik taotlus EMF-ile, kes
võib taotluse kinnitada või tagasi lükata, sõltuvalt sellest, kas taotleja täidab või ei täida EMF-i
nõutud kriteeriume. Tagasilükkamine peab olema põhjendatud.

012.2 SÕITJA LITSENTS
EMF-i poolt väljastatav litsents on rahvusvaheline sõitjalitsents. See annab õiguse osaleda EMF
loaga korraldatavatele võistlustele lisaks ka sellistel rahvusvahelistel võistlustel, mille
korraldajaks on FIM Europe või FIM rahvusliku alaliidu liikmesklubi. Rahvuslik alaliit võib siiski
piirata välisvõistlejate osalemist või nõuda oma rahvusliku litsentsi hankimist.
FIM ja FIM Europe MM-, EM-, Cup- ja Prize võistlustel osalemiseks nõutakse lisaks rahvuslikule
litsentsile ka nimetatud rahvusvahelise liidu kinnitatud titlivõistlusel osalemist kinnitavat
sõitjalitsentsi.
Sõitjalitsentsiga kaasneb alat kohustuslik õnnetusjuhtumi kindlustus. Sõitjal või kaasreisijal on
õigus kasutada EMF litsentsiga kaasnevat kindlustust või oma isiklikku kindlustust, mis täidab
vähemalt samaväärselt EMF kindlustuse tngimused. EMF-i litsentsiga kaasnevast kindlustusest
loobumist on vaja taotleda hiljemalt eelneva aasta lõpuks. EMF ei osale mingil viisil asjaajamistes,
mis puudutavad sõitja poolt isiklikult sõlmitud kindlustuslepingu täitmist.
Sõitjal ja kaasreisijal peab olema oma isiklik sõitjalitsents.
Sõitjalitsents väljastatakse ainult EMF liikmesklubi liikmele.
Sõitja vastutab oma mehaanikute ja abiliste tegevuse eest võistluspaigas. Sõitjat võidakse
karistada nimetatud isikute poolt sooritatud rikkumiste ja tegevuste eest vastavalt SK p. 021.2 ja
021.3 kirjeldatule.
Taotledes sõitja litsentsi annab isik nõusoleku, et tema nime, tegevus ja klubi avaldatakse
võistlejate nimekirjas, pealtvaatajate kavas ja võistluse tulemustes nii trükitud kui ka
elektroonilisel kujul.

Sõitjalitsentsi tngimused aastal 2020.
(EMF loaga korraldatavatele võistlustele lisaks ka sellistel rahvusvahelistel võistlustel, mille
korraldajaks on FIM Europe või FIM rahvusliku alaliidu liikmesklubi)
Kõikide alade litsents (Superlitsents): Annab õiguse võistelda Eests ja teistes riikides (konkreetne
nimekiri saadaval EMFis) igal tasemel võistlustel mootorrata ja mootorkelguga (va. MM- ja EMvõistlused), juhul kui korraldajamaal ei ole tegemist kommertsüritusega. Rahvuslikud alaliidud
võivad piirata osalemist või nõuda oma rahvusliku litsentsi hankimist või stardiluba.
Kõikide alade litsentsi hulka kuuluvad:
Ringrada
Motokross
Supermoto
ATV
Trekialad (speedway, fat track, jääspeedway jms)
Jäärada
Piiratud õigustega litsents: Annab õiguse võistelda Eests ja teistes riikides ainult litsentsil
märgitud ala võistlustel mootorrata ja mootorkelguga (va. MM- ja EM- võistlused). Rahvuslikud
alaliidud võivad piirata osalemist või nõuda oma rahvusliku litsentsi hankimist või stardiluba..
Piiratud õigustega litsentsi hulka kuuluvad:
Drag Racing
Trial
Enduro
Cross Country
Minimoto/ Seeniorid
Stunt
Motoendurance
Classic
Snowcross
MK-Enduro
MK-Sprint

MK- Drag Racing
ATV-Ofroad
Watercross
Mäkketõus
Noorteklassi litsents: Annab õiguse võistelda Eests ja teistes riikides alla 16-aastastele mõeldud
võistlustel mootorrata ja mootorkelguga (va. MM- ja EM- võistlused). Rahvuslikud alaliidud
võivad piirata osalemist või nõuda oma rahvusliku litsentsi hankimist.
Harrastaja litsents: harrastaja litsents annab õiguse osaleda ainult oma klubi liikmetele mõeldud
võistlustel ja sündmustel.
012.2.1 Ühekordne litsents
Ühekordse litsentsi saab taotleda iga EMF loaga korraldatava võistluse jaoks. Ühekordne litsents
kehtb ainult sellel võistlusel, mille jaoks see on taotletud, eeldusel, et litsentsi eest on tasutud
enne treeningute või nende puudumisel enne võistluse algust. Iga ühekordne litsents kehtb
ainult ühel võistlusel (võistlusloa number märgitakse litsentsile). Kui kahepäevased võistlused on
registreeritud eraldi lubadega, siis tuleb kummagi võistluse jaoks hankida eraldi ühekordne
litsents.
Võistluse Järelevalvaja poolt allkirjastatud ühekordsed litsentsid toimetatakse EMF-i kolme
tööpäeva jooksul pärast võistlust. Ainult EMF poolt kinnitatud ühekordsed litsentsid annavad
õiguse osaleda EMF loaga korraldataval võistlusel.
012.3 SÕITJA LITSENTSI VÄLJASTAMINE
Sõitja vastutab selle eest, et litsentsi taotlemiseks antud andmed on õiged ja et ta on terve ning
võimeline osalema sõitja litsentsiga osalemiseks lubatud võistlustel.
EMF võib väljastada sõitja litsentsi välismaalasest sõitjale või kaasreisijale tngimusel, et EMF
saab vastava loa litsentsi taotleva isiku rahvuslikult alaliidult kui see on FIM-i liige. Antud
nõusolek kehtb antud kalendriaasta jooksul. Teise rahvusliku või rahvusvahelise litsentsi
taotlemine mõne teise riigi rahvuslikult alaliidult on keelatud.
Nendel võistlustel, kus kasutatakse ka tavaliiklusega teid, peab sõitjal olema lisaks litsentsil ka
kehtv vastava kategooria sõiduvahendi juhiluba.
Iga sõitja, kes omab EMF-i kaudu rahvusvahelise litsentsi, võtab kohustuse esindada EMF-i
vastavas EMF-i esindusriietuses kokkulepitud sündmustel. Sündmused ja esindusülesanded
lepitakse kokku iga kord eraldi ning sündmuste ja võistluste kuupäevad teatatakse osalejatele
piisava ajavaruga.
Sõitja litsents taotletakse EMF-ilt ja litsentsi- ning kindlustusmaksud tasutakse EMF
arveldusarvele.
Sõitja litsents kehtb väljastamise hetkest kuni antud kalendriaasta lõpuni.
Ühe kalendriaasta jooksul tohib sõitja esindada ainult ühte klubi, va. klubide vahelised võistlused
eri võistlusaladel vastavalt SK p.11.1. Võimalikud vaidlused lahendab EMF.
12.4 RAHVUSLIK SPONSORLITSENTS (REGISTREERIJA LITSENTS)
Registreerija litsents (Sponsorlitsents) taotletakse EMF-i veebilehel oleva vormi kaudu.
Taotluses esitatakse sponsorlitsentsile kantav registreerija nimi või muu tunnus. Sponsorlitsents
kehtb väljastamise päevast kuni kalendriaasta lõpuni. Kinnitatud litsents toimetakse taotlejale
koos arve väljastamisega.
012.4.2 Kohustused
Sponsorlitsentsi taotlemisega kohustub taotleja täitma EMF Spordikoodeksit ja teisi EMF-i
ametlikke reegleid ning juhiseid. Rikkumiste korral võib järgneda sponsorlitsentsi peatamine
määratud ajaks või mõni muu EMF Juhatuse määratud karistus. Sponsorlitsentsi taotlemisega
annab sponsor (registreerija) nõusoleku, et sponsori nimi avaldatakse võistlejate nimekirjas,
pealtvaatajate kavas ja võistluse tulemustes nii trükitult kui ka elektrooniliselt.

012.4.3 Õigused
Sponsorlitsentsi omanikul on õigus registreerida sõitjaid Eest MV, KV ja teistele rahvuslikele
võistlustele saades sellega õiguse registreerija nime trükkimisele võistluse kavas. Koos litsentsiga
saab registreerija õiguse kahele vabapääsmele võistlusele, kus osalevad tema poolt registreeritud
sõitjad. Põhjendatud soovi korral on võimalik osta juurde lisapääsmeid.
Messide ja teiste sündmuste ning sisehallides toimuvate võistluste puhul teatab EMF sissepääsu
tngimused igal korral eraldi.
012.5 LITSENTSIDELE MÄRGITAVAD PIIRANGUD
EMF võib kanda litsentsidele piiranguid. Need peavad olema tehtud selgelt ja arusaadavalt.
012.6 LITSENTSI ESITAMINE
Litsentsi valdaja on kohustatud esitama kehtva litsentsi kaardina võistluse juhi poolt selleks
määratud ametnikele nende soovil.
012.7 LITSENTSI TÜHISTAMINE JA PEATAMINE
EMF-il on õigus:
-

Tagasi lükata litsentsi taotlus

-

Tühistada litsentsi kehtvus karistusena

Tühistatud litsentsi kaart tuleb tagastada EMF-ile viivitamatult. Nõude eiramine võib kaasa tuua
lisakaristusi.
012.8 EMF AMETNIKE JA VABA SISSEPÄÄSU KAARDID
Lisaks sõitja- ja kohtuniku litsentsile võib EMFi nimel tegutsevatel isikutel olla ka teisi vaba
sissepääsu tagavaid kaarte.
012.8.1 Ametnikukaart
Isiklik kaart annab õiguse tasuta sissepääsule ja viibimisele kogu võistlusalal kõigil EMF loaga
korraldatavatel võistlustel ja sündmustel. Kui korraldaja ei saa võimaldada otsest sissepääsu ja
liikumist kaardiga etenähtud moel, tuleb tagada sissepääs tasuta alale enne piletkontrolli.
Kaardi tagumisele küljele on trükitud selle kasutaja õigused. Vajadusel tuleb tõestada oma isikut.
Ametnikukaart võivad omada alaliidu juhatuse, sekretariaadi ja nõukogu ning alakomisjonide
liikmed.
012.8.2 Järelevalve- ja kohtunikukaart
Väljastatakse koos esmakordse määramisega Järelevalvaja / Kohtuniku (trekialad) ülesannetesse.
Litsents kehtb kalendriaasta lõpuni. Ülesannete täitmise ajal peab antud kaart olema kogu aeg
nähtaval.
012.8.3 Sponsorlitsents ja sponsori vabapääsu kaart
Sponsorlitsentsi esitavale isikul on vaba sissepääs võistluspaiga boksialale EMF loaga
korraldataval võistlusel. Kehtb nendel võistlustel, kus osalevad antud registreerija nimel
registreerunud sõitjad. Kaart ei anna õigust vabale sissepääsule FIM ja FIM Europe loaga
korraldatavale võistlusele.
Messide ja teiste sündmuste ning sisehallides peetavate võistluste sissepääsukorra kehtestab
EMF igal korral eraldi.
012.8.4 Vabapääsu kaart
Annab õiguse vabaks sissepääsuks publikualale. Kaart on varustatud foto, nime ja EMF
peasekretäri allkirjaga. Kaart väljastatakse EMF „erinevate teenetemärkide“ omanikele. Kaart
kehtb rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel va. FIM ja FIM Europe loaga korraldatavad
võistlused.

Messide ja teiste sündmuste ning sisehallides peetavate võistluste sissepääsukorra kehtestab
EMF igal korral eraldi.
012.8.5 Meedia kaart
Annab õiguse vabaks sissepääsuks publikualale. Kaart on varustatud foto, nime ja EMF
peasekretäri allkirjaga. Kaart väljastatakse EMF „erinevate teenetemärkide“ omanikele. Kaart
kehtb rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel va. FIM ja FIM Europe loaga korraldatavad
võistlused.
Messide ja teiste sündmuste ning sisehallides peetavate võistluste sissepääsukorra kehtestab
EMF igal korral eraldi.
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013 VÕISTLUSTE KORRALDAMINE
013.1 JURIIDILISED ÕIGUSED
Ühtegi võistlust ei tohi korraldada enne kui korraldaja on olemas kõik nõutavad load ja õigused.
013.2 VÕISTLUSE KORRALDUSÕIGUSE TAOTLEMINE JA VÕISTLUSTE JUHEND
Võistluse korraldusõiguse taotlus peab olema EMF-i vastava alakomisjonile esitatud hiljemalt 60
päeva enne võistlust. Juhend peab olema EMF-i vastava alakomisjonile esitatud hiljemalt 40 päeva
enne võistlust.
Võistluse juhendis peavad olema kajastatud kõik Spordikoodeksist täiendavad punktd ja antud
võistlust puudutavad üksikasjad. Need ei saa olla vastuolus Spordikoodeksi ja võistlusala reeglitega.
EMF-i poolt antav registreerimisnumber peab olema kirjas avaldataval võistlusjuhendil.
Võistlusjuhendit ei tohi avaldada enne kui see on kinnitatud EMF-i poolt. Juhendit ei kinnitata enne
kui korraldaja on edastanud EMF-ile kõik juhendis nõutavad andmed.
Võistluse korraldusloa taotluses ning võistluse juhendis peab olema kirjas võistluse juht. Võistluse
korraldaja võib teha nimelised etepanekud Järelevalvaja ja žürii liikmete kinnitamiseks.
Võistluse korraldaja peab tagama, et juhend on kõikidele osalejatele kätesaadav ning selles
avaldamisest on piisavalt teavitatud.

013.3 JUHENDI MUUTMINE
Juhendit ei tohi muuta pärast selle kinnitamist EMF-i poolt. Teatud olukordadel võib žürii/ trekialade
kohtunik lubada muudatuste tegemist. Muudatused ei saa olla vastuolus Spordikoodeksi ja
võistlusala reeglitega.
Žürii poolt tehtud muudatusi ei tohi avaldada enne kui need on kirjutatud žürii ametlikku protokolli.
Seejärel tuleb tagada, et muudatustest kohta antaks viivitamatult teada kõigile, keda see puudutab.
Muudatuste avaldamisel peab olema selgelt näha nende avaldamise aeg. Muudatustest tuleb info
saata (e-postga) ka kõigile võistlejatele, kes selleks hetkeks on ennast võistlusele registreerinud.
013.4 VÕISTLUSE AMETLIK TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON
Võistluse kõik pealtvaatajatele suunatud materjalid ehk turunduskommunikatsiooni infokanalid
peavad sisaldama järgmist:
-

EMF ametlik logo kava/ infomaterjali kaanel

-

Võistluse nimes peab olema esikohal EMF, seejärel võistluse tase/ titel (MV, KV, jne) ja
võistlusala. Juhul, kui on tegemist sarja/võistluse nimisponsoriga, siis peab esikohal olema
nimisponsori nimi, seejärel tuleb EMF, võistluse tase/titel (MV, KV, jne) ja võistlusala.

-

Loetelu kõikides võistlusel osalevatest sõitjatest/ kaasreisijatest, EMF sponsorlitsentsi
omaniku nimi, klubi ja võistlussõiduki mark

-

Võistluse ajakava

-

Võistluse juhi, võimaliku juhi abi ja teiste juhtvate ning valvavate kohtunike nimed
Trekialadel peab olema kirjas ka Kohtuniku nimi.

013.5 AMETLIKUD DOKUMENDID
EMF loaga korraldatavate võistluste ametlikes dokumentdes peab olema kirjas: „võistlus
korraldatakse EMF reeglitele vastavalt ja EMF korraldusloaga“. Neis peab olema EMF logo ning
märgitud EMV/ EKV/ rahvuslik võistlus ja võistluse ametlik nimi.
Ametlikud dokumendid on:
-

Võistluse korraldusloa taotlus

-

Võistluse juhend

-

Žürii protokollid (va. trekialad)

-

Järelevalvaja / Kohtuniku raport

-

Keskkonnakaitse raport

-

Tulemused

-

Ühekordsed litsentsid

-

Protestde käsitlemise blanketd

013.6 VÕISTLUSELE EELNEV KOHUSTUSLIK KONTROLL
Enne võistluse ametlike treeningute algust peavad olema tehtud kohutuslikud kontrollimised sõitja
litsentsile, mootorsõidukile, kaitsekiivrile ja sõiduriietusele.
Kui võistluse juhend nõuab, peab iga võistleja eraldi allkirjaga kinnitama tema võistlusvarustuse ja
selle osade vastavust reeglitele.

Kõik sõitjad ja kaasreisijad peavad olema isiklikult kohal nende kontrollimiste juures vastavalt
ajakavale.
Kontrollimiste aeg ja koht on kirjas võistluse juhendis.
013.7 OHUTUS
Võistluse korraldaja tähtsaimaks ülesandeks võistluse ajal on sõitjate, pealtvaatajate ja kohtunike
ohutuse tagamine.
Õnnetuste ärahoidmiseks on vaja teha kõik võimalik. Vajadusel tehakse koostööd teiste
ametkondadega.
013.7.1 Õnnetusjuhtumite uurimine
Kohest uurimist vajava raske õnnetusjuhtumi puhul moodustatakse kohapeal uurimiskomisjon. Raske
õnnetusjuhtumina käsitletakse sellist sündmust, mille tagajärjel isik saab vigastusi, mille tagajärjel
tekib tema tegevust piirav kahjustus või isiku surm. Õnnetusjuhtumist teavitatakse EMF Nõukogu
esimeest (või tema asetäitjat) ning Juhatuse liiget. Ainult uurimiskomisjoni esimees võib/ saab anda
ametlikku informatsiooni õnnetusjuhtumi käsitlemise kohta.
Võistluse Järelevalvaja nimetab uurimiskomisjoni esimeheks võistluspaigas kohal olevatest
ametnikest (loetletud järjestuses):
-

EMF Nõukogu esimees

-

EMF Nõukogu esimehe asetäitja

-

EMF Juhatuse liige

-

Võistluse järelevalvaja

Uurimiskomisjoni esimees valib lisaks vähemalt kaks liiget kohal olevatest ametnikest (loetletud
järjestuses):
-

EMF Nõukogu liige/ liikmed

-

Võistluse järelevalvaja

-

EMF Juhatuse liige

-

Žürii liige/ liikmed

-

Politsei esindaja (kutsutuna)

Uurimiskomisjoni ülesanneteks on:
Fikseerida:
-

Ilmastkuolud

-

Muud välised tegurid

Uurida:
-

Õnnetuskohta

-

Ohutuse tagamise meetmed

-

Võistlussõiduk

-

Vajadusel sõitja/kaassõitja turvavarustus

Kuulata:
-

Kohtunikud

-

Võistluse arst

-

Teised tunnistajad (sõitjad jt)

Vormistada:
-

Järeldus

-

Avaldus

Uurimiskomisjoni raport koos lisadega tuleb edastada EMF-i viivitamatult.
Uurimiskomisjoni tegevusest/ tulemustest teavitamine:
Ainult uurimiskomisjoni esimees tohib anda avalikku infot õnnetusjuhtumi menetlemisest. Muudest
õnnetusega seotud asjaoludest annavad infot EMF juhatuse liige või Nõukogu esimees.
013.8 ESMAABI
Iga EMV ja EKV ning rahvusliku võistluse ametlike treeningute ja võistluse ajal peab kogu aeg kohal
olema arst ja üks või mitu ambulantsi, millest vähemalt üks peab olema kiirabibrigaad. Arst ei pea
olema võistluspaigas kohal kui kasutakse kiirabibrigaadi ning patsientde vastuvõtu eest vastutav
EMO asub võistluspaigale lähemal kui 10km. Vastuvõtuks valmis olev EMO võib asuda ka kaugemal
kui regiooni Häirekeskus ja patsientde vastuvõtu eest vastutava haigla esindaja kinnitavad selle
võistluse turvaplaaniga. Võistlusala reeglitega võidakse kehtestada rangemaid nõudeid.
Võistlusel osalevatelt sõitjatelt ja kaasreisijatelt ei tohi küsida tasu võistluspaigas antava esmaabi
teenuse eest. Võistluse esmaabi tagamise ja sellega seotud kulude eest vastutab võistluse korraldaja.
013.8.1 Meditsiiniline kontroll
Võistluse juht ja Järelevalvaja võivad nõuda sõitjatele meditsiinilise kontrolli läbimist. Võistluse
ametlik arst või erandina ka muu arst võib sooritada meditsiinilise kontrolli igal võistluse hetkel kui
seda peetakse vajalikuks.
Kui võistluspaigas ei ole p.013.8 alusel arst, teeb vajalikud kontrollid ambulantsi meeskond.
Vajadusel suunatakse sõitja või kaasreisija järel-uuringutele lähimasse valvehaiglasse. Kui sõitja ei
jõua tagasi võistluspaika õigeaegselt, loetakse ta võistluse katkestanuks ja ta ei või võistlust
jätkata.
Osaleja, kes keeldub sellisest meditsiinilisest kontrollist, eemaldatakse võistluselt ning sellest antakse
teada EMF-ile hilisema uurimise ja karistuste määramise jaoks.
013.9 TULEOHUTUS
Kõikides võistluspaikades tuleb valmistuda piisava ressursiga võimalike tulekahjude vastu. Täpsemad
nõuded võidakse määrata võistlusala reeglitega.
Iga sõitja või meeskonna boksialal peab olema vähemalt 6kg kasutuskõlblik ja lihtsalt kätesaadav
käsikustut. See kustut peab olema mõeldud põlevate vedelike jms kustutamiseks. Kustut peab
olema kontrollitud vastavalt normidele ja see peab olema EU(EC) markeeringuga. (vt.
keskkonnareeglid p. 025.8.4)
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014 VASTUTUS JA KINDLUSTUSED
EMF-i, võistluse korraldaja ja kohtunike ning nende esindajate ja palgatud töötegijate vastutus
ametlikul võistlusel või selle treeningul ametliku loaga osaleva isiku suhtes on piiratud ainult raskest

hoolimatusest põhjustatud kahjudega. See vastutuse piirang puudutab igasugust vastutust ja
kahjusid järgnevalt:
EMF-ilt või võistluse korraldajalt ei saa nõuda vastutust ametliku võistluse treeningutel ja ametlikul
võistlusel osalevatele võistlussõidukitele, varusõidukitele, varuosadele ja muule varustusele
tulekahju, varguse, õnnetusjuhtumi või muul põhjusel tekkinud vigastuste või nende seisukorra
halvenemise eest. Erandina on võistluse korraldaja vastutav võistlussõidukite eest, mis on tema
otsese valve all (näiteks kinnises pargis).
Lisaks ütleb võistlusel osaleja laht igasugusest rahalisest nõudest EMF-i, võistluse korraldaja ja
kohtunike ning nende esindajate ja palgatud töötegijate suhtes, mis puudutavad kolmanda osapoole
nõudeid ja kõigist kolmanda osapoole tekitatud kahjukindlustusest välja arvatud kui need on
põhjustatud raskest hoolimatusest.
014.2 VÕISTLUSE KORRALDAJA VASTUTUSKINDLUSTUS
Võistluse korraldusloaga kaasnev kindlustus katab ürituse korraldaja vastutuse, mis võivad kohustada
korraldajat katma pealtvaatajatele või teistele võistlusel miteosalejatele tekkinud kahjusid. Sõltuvalt
kahju iseloomust on kindlustussummad järgnevad:
-

Tervisega seotud kahju 173 000 €

-

Varaline kahju 173 000 €

-

Omavastutus iga juhtumi korral on 640 €

Kindlustuslepingu alusel on iga EMF korraldusloaga või korraldusteatega klubiliikmete vaheline
võistlus kindlustatud eelnimetatud tngimustel.
014.3 SÕITJATE JA KAASREISIJATE ÕNNETUSJUHTUMI KINDLUSTUS
Sõitja ja kaasreisija õnnetusjuhtumi kindlustus on kohustuslik. EMF Juhatus kinnitab
kindlustussummad, mis juhinduvad FIM Spordikoodeksiga määratust ning need on leitavad EMF
veebilehel litsentside alammenüüs. Samut on seal kirjas kindlustusmaksud. Kindlustuse tngimused ja
kindlustussummad kehtvad vastavalt antud kalendriaasta kohta avaldatud tngimustele.
Litsentsi väljastamisega sõitjale või kaasreisijale kinnitab EMF, et antud sõitjal või kaasreisijal on
isiklik õnnetusjuhtumi kindlustus surma, püsiva puude tekkimise ja haiglakulude kate kohta.
Kindlustus peab kehtma kõikidel ametlikel võistlustel ja treeningutel.
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015 REGISTREERUMINE
015.1 REGISTREERUMINE
Rahvuslikule võistlusele registreerumine algab kohe pärast kinnitatud võistlusjuhendi avaldamist.
015.2 REGISTREERUMISE TEOSTAMINE
Registreerumine tuleb sooritada vastavalt võistluse juhendile. Registreerumiseks peab kirjutama
võistluse nime, sõitjat, kaasreisijat, sponsorit, võistlussõidukit ja stardinumbrit puudutava info.
Sõitjate poolt elektrooniliselt täidetavad eelregistreerumise vormid tuleb kinnitada võistluspaigas
ametliku registreerumise vormi allkirjastamisega sõitja litsentsi kontrolli ajal. Alla 18-aastase
registreerumisvormil peab olema ka hooldaja allkiri. Meeskonna registreerib klubi ühe blanketga.
Võistluse juhendis peab olema kirjutatud stardimaksu suurus ja selle tasumise kord. Stardimaks tuleb
tasuda ainult juhendis määratud korra kohaselt.
Stardimaks peab olema tasutud enne registreerumisaja lõppu ja registreerumine loetakse lõpetatuks
alles pärast stardimaksu tasumist kui võistluse juhendis ei ole määratud teisit. Stardimaksu tasumist
arvestatakse makse sooritamise kuupäevaga.
Võistluse korraldaja võib juhendiga lubada ka järel-registreerumise ja selle eest võetava võimaliku
lisatasu.
015.3 REGISTREERUMISE VASTUVÕTMINE
Võistluse juhendiga peab olema määratud iga võistlusstardi maksimaalne osalejate arv kui see on või
võib olla piiratud. Startjate arvu võimalik piiramine on täpsemalt kirjeldatud iga võistlusala
reeglitega.
015.4 REGISTREERUMISAJA LÕPPEMINE
Registreerumisaeg lõpeb hiljemalt 5 päeva enne võistlust kui juhendiga ei ole määratud teisit.
015.5 REGISTREERUMISE TAGASILÜKKAMINE
Võistluse korraldaja võib tagasi lükata iga personaalse registreerumise eeldusel, et täidetakse antud
võistlusala reegleid. Tagasilükkamisest tuleb teatada kirjalikult hiljemalt 48 tundi pärast
registreerumisaja lõppemist (vt SK p.015.4). Iga sõitja või sponsor, kes peab enda registreerumise
tagasilükkamist reeglitele mitevastavaks ning huvisid kahjustavaks, võib esitada Spordikoodeksi
kohaselt protest.
015.6 VÕISTLUSEL OSALEMISEST KEELDUMINE
Sõitja, kes on registreerunud võistlusele, kuid ei saa seal osaleda, peab võimalikult kiirest sellest
teavitama korraldajat koos põhjendusega võistluselt eemalejäämise kohta.
Osalemisest loobumise miteteatamisest informeeritakse võistluse Järelevalvajat (trekialadel
Kohtunikku), kes toimetab vastava informatsiooni EMF-i.
015.6.1 Loobumisest teatamine
Võistluse juhendis peab olema märgitud telefoninumber, kuhu sõitja peab helistama, et teatada
osalemisest loobimise kohta.
Võistluse korraldaja peab üles kirjutama loobumise põhjuse ning sellest teatamise aja.
Sõitja, kes on võistluse ajal võistluspaigas, kuid ei osale treeningutel ja/ või võistlusel ning lahkub
võistluselt ilma võistluse juhi (või trekialadel Kohtuniku) loata, võidakse karistada žürii või Kohtuniku
otsusega.
015.6.2 Raporteerimine
Võistluse juht annab võistluse Järelevalvajale nende sõitjate registreerimislehed, kes ei osale
võistlusel ilma sellest teatamata. Järelevalvaja lisab need oma raportle.

015.6.3 Meetmed ja karistused
EMF võib sõitjatele saata kirjalikud hoiatused loobumisest ja pidada selle kohta arvestust ühe
kalendriaasta jooksul. Teateid ei menetleta kui võistluse korraldaja on esitanud puudulikud andmed.
Kui nimetatud sõitja sooritab kalendriaasta jooksul teise reeglite rikkumise, võidakse teda karistada
litsentsi peatamisega ja võistluskeeluga kõikides distsipliinides kolmeks (3) kuuks. Enne võimaliku
võistluskeelu algust on sõitjal õigus anda selgitusi nimetatud juhtumi kohta.
Sõitja, kes ei osale võistlusel, kuhu ta on registreerunud ning osaleb samal päeval teisel võistlusel
ilma eelneva loata nimetatud võistluste korraldajate või rahvuslikelt alaliitudelt, võidakse määrata
võistluskeeld kuni tema rahvuslik alaliit määrab lõpliku karistuse.
Karistused määrab EMF Juhatus vastava alakomisjoni etepanekul.
015.6.4 Korraldaja poolt põhjendamatu võistleja registreerumise tagasilükkamine.
Kui võistluse korraldaja on teinud põhjendamatu registreerumise tagasilükkamise ilma põhjust
nimetamata, võidakse antud võistluse korraldajale määrata rahaline trahv võistluse põhiselt.
015.7 REGISTREERUMISTASU TAGASTAMINE JA REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE
Võistluse stardimaks jääb võistluse korraldajale kui sõitja eemaldatakse võistluselt reeglite rikkumise
pärast. Stardimaksu ei tagastata ka sel juhul kui sõitja ei osale võistluseelsetes kontrollides ning
võistlusel. Kui sõitja loobub osalemisest mõjuval põhjusel ning teatades sellest õigeaegselt, on tal
õigus juba makstus stardimaksu tagasisaamisele. Võistluse juhendiga võidakse ka täpsustada
stardimaksu tagastamise korda.
Muudel juhtudel otsustab ja vastutab stardimaksu tagastamise eest võistluse korraldaja.
Võistluskeeld või võistluskõlbmatuks tunnistamine toob kaasa kõikide võistlustele registreerumiste
tühistamise kogu võistluskeelu ajaks.

016 VÕISTLUSE AJAL
016.1 AMETLIKUD MÄRGUANDED
016.2 OHTLIK MOOTORSÕIDUK
016.3 MOOTORSÕIDUKI, SÕITJA VÕI KAASREISIJA VAHETAMINE
016.4 REMONT, SEADISTAMINE JA TANKIMINE
016.5 AJAMÕÕDUJOONTE ÜLETAMINE
016.6 VÕISTLUSE LÕPETAMINE

016 VÕISTLUSE AJAL
016.1 AMETLIKUD MÄRGUANDED
Treeningute ja võistluste ajal kasutatakse võistlusala reeglitega kinnitatud märguandeid. Ametlikud
märguanded antakse lippude või fooriga (kui võistlusala reeglites ei ole teisit määratud).
016.2 OHTLIK MOOTORSÕIDUK
Võistluse juht või trekialade kohtunik tohib igal võistluse hetkel võistluselt kõrvaldada mootorsõiduki,
mille ehitus või seisukord on või võib muutuda ohtlikuks.
016.3 MOOTORSÕIDUKI, SÕITJA JA KAASREISIJA VAHETAMINE
Kui mootorsõiduki, sõitja või kaasreisija vahetus on võimalk, peab see olema antud võistlusala
reeglitega üheselt lubatud.

016.4 REMONT, SEADISTAMINE JA TANKIMINE
Remontmist, seadistamist ja tankimist puudutavad tngimused on kirjas iga võistlusala reeglites.
016.5 AJAMÕÕDUJOONTE ÜLETAMINE
Ajamõõdujoonel (start, ajamõõdu kontrollpunkt või fniš) tuleb fkseerida täpne aeg hetkel, millal
vastavalt antud võistlusala reeglitega määratud mootorsõiduki osa ületab nimetatud joone.
Ajamõõdujoone ületamisel peavad sõitja ja mootorsõiduk olema ühenduses kui võistlusala reeglitega
ei ole määratud teisit.
016.6 VÕISTLUSE LÕPETAMINE
Iga võistlusala reeglitega kinnitatakse tegevused, millega tuleb võistlus lõpetada.
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017.2 TULEMUSTE JA AUHINDADE MUUTMINE
017.3 AUHINDADEST LOOBUMISE KOHUSTUS
017.4 REISIKULUDE TASUMINE JA RAHALISED AUHINNAD
017.5 VÕISTLUSE LÕPPEMINE
017.6 TULEMUSTE KINNITAMINE JA AVALDAMINE
017.7 EMF-ile TOIMETATAVAD ARUANDED

017 VÕISTLUSE JÄREL
017.1 VÕISTLUSJÄRGNE TEHNILINE KONTROLL
Iga võistlusel osalenud mootorsõidukit võib kontrollida võistlus- või kontrollimiseks mõeldud alal. Iga
mootorsõiduki reeglitele mitevastavus võib tuua kaasa karistuse määramise võistluse juhi poolt, ja
nimetatud rikkumine võidakse anda žüriile (trekialade kohtunikule) lisakaristuse määramiseks.
Sõitja ei ole saanud võistluse tulemust enne kui tema mootorsõiduk on läbinud nõutava tehnilise
kontrolli. Reegel kehtb ainult sõitjate puhul, kelle sõiduk on määratud sõidujärgsesse tehnilisse
kontrolli.
017.2 TULEMUSTE JA AUHINDADE MUUTMINE
Kui on määratud karistus, tuleb sellele vastavalt muuta võistluse tulemused ja jagada auhinnad
muudetud tulemuste alusel.
017.3 AUHINDADEST LOOBUMISE KOHUSTUS
Iga sõitja, kes on kõrvaldatud võistluselt, saanud võistluskeelu või tunnistatud võistluskõlbmatuks,
kaotab õiguse kõikidele selle võistluse auhindadele. Igal sõitjal on õigus apellatsioonide käsitlemiseks
vastavalt Spordikoodeksi reeglitele.
017.4 REISIKULUDE TASUMINE JA RAHALISED AUHINNAD
Võimalike reisikulude ja auhinnarahade maksmine peab toimuma kohe pärast seda kui žürii (või
trekialade kohtunik) on kinnitanud võistluse tulemused. Rahaliste- ja teiste auhindade jagamise
otsustab korraldaja tngimusel, et auhinnad jagatakse vähemalt kolmele parimale võistlusel või
võistlusklassis.

017.5 VÕISTLUSE LÕPPEMINE
Võistlus loetakse lõppenuks kui žürii (trekialade kohtunik) on kinnitanud selle tulemused ja kõikide
võimalike protestde ning apellatsioonide suhtes on kinnitatud otsus.
017.6 TULEMUSTE KINNITAMINE JA AVALDAMINE
Kõik võistlusel osalevad sõitjad, kaasreisijad ja sponsorid peavad nõustuma võistluse ametlike
tulemuste ja žürii otsustega ning neil ei ole õigust keelata nende avaldamist. Lisaks vastutavad sõitja,
kaasreisija ja sponsor selle eest, et nende poolt avaldatud kaubanduslik reklaam on õige ja reeglitele
vastav.
017.7 EMF-ile TOIMETATAVAD ARUANDED
Žürii esimehe poolt edastatavate dokumentde loetelu on kirjeldatud kohtunike tegevusi puudutavas
osas.
Ajamõõdu juht või võistluse sekretär peavad kohe võistluse lõppedes või mitmepäevase võistluse
korral iga võistluspäeva järel saatma võistluse tulemused EMF-i poolt antud meiliaadressile järgmisel
kujul:
-

Võistluse kinnitatud tulemused, milles on näha ka katkestajate hulk. Tulemuste loetelus
peavad olema kajastatud sõitja ees ja perenimi, klubi, mootorsõiduki mark ja tulemus.
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018 PROTESTID, APELLATSIOONID, REEGLITE RIKKUMINE
018.1 PÕHIMÕTTED
EMF-i poolt juhitavate algorganisatsioonide ja liikmete kohustused, volitused ja vastutusalad on
määratud EMF reeglite ning juhendmaterjalidega.
Samut on võistlus- ja matkasündmuste osalejate, kohtunike ja korraldajate kohustused määratud
EMF Spordikoodeksis ning teistes määrustes ja juhendites, mis on EMF-i poolt kinnitatud ja
avaldatud.
Nende kohustuste rikkumise või täitmata jätmise eest järgnevad antud distsiplinaarmenetluse
reeglites nimetatud karistused.
018.2 KARISTUSED
Karistuste skaala on järgnev:
-

Hoiatus

-

Trahv

-

Aja- ja/või punktkaristus

-

Võistluselt eemaldamine

-

Võistluskeeld

-

Diskvaliftseerimine

018.2.1 Karistuste liigid ja nende kohaldamine
- Hoiatused

Võivad olla isiklikud või üldised

- Trahv

Rahaline karistus

- Aja ja/või punktkaristus Aja või punktde muutmine, millega muudetakse sõitja antud hetke
tulemust
- Võistluselt eemaldamine Toob kaasa eemaldamise sündmuselt, kogu võistlusel või võistlusel
viimasena saavutatud tulemuste arvestamata jätmist.
- Võistluskeeld
Tähendab kõikide EMF liikmele kuuluvate õiguste kaotust või
osalemiskeeldu kõikidel EMF-i järelevalvel toimuvatel sündmustel määratud ajaks. Otsuse
rakendamist võidakse tngimisi ajatada kuni kaheks aastaks.
- Diskvaliftseerimine
Tähendab lõplikult kõikide osalemislubade tühistamist kõikidel EMF-i
järelevalvel toimuvatel sündmustel.
018.2. Erandlikud karistused
Teatud reeglite rikkumiste eest määratavad erandlikud karistused on nimetatud Spordikoodeksis või
sündmuse Juhendis.
018.2.3 Karistuste liitmine
Igale reegleid rikkunud isikule võidakse määrata ka mitu karistust sõltuvalt toimunud asjaoludest.
Teatud karistused põhjustavad litsentsi kehtvuse peatamise kuni määratud karistus on kantud.

019 DISTSIPLINAAR- JA KOHTUORGANID
019.1 ŽÜRII
019.1.1 Moodustamine
019.1.2 Õigused
019.1.3 Karistused, mida võib žürii või kohtunik(?) määrata
019.1.4 Võistluselt eemaldamine ja võistluskeeld trekialade meeskonnavõistlusel
019.2 APELLATSIOONIKOMISJON
019.2.1 Koosseis
019.2.2 Õigused ja karistused
019.3 KOHTUVAIDLUSED
Sportlikke vaidluseid hakkab käsitlema 2020 aastal EOK juurde loodav apellatsioonikohus. Muid
vaidluseid käsitletakse vastavates Eest kohtuinstantsides.

019 DISTSIPLINAAR- JA KOHTUORGANID
EMF distsiplinaar- ja kohtuorganid, kellel on otsustusõigus distsiplinaar- ja kohtuküsimustes, on:
-

Võistluse juht

-

Žürii või Kohtunik

-

Apellatsioonikohus

-

Juhatus

Juhatusel on otsustamisõigus p.023.2 dopingureeglite rikkumise eest karistuste määramisel.

019.1 ZÜRII
019.1.1 Moodustamine
EMF žürii moodustatakse vastavalt EMF Spordikoodeksile. Žürii peab koosnema esimehest ja kahest
hääleõigusega liikmest.
Võistluse korraldaja määrab žürii sekretäri, kellel ei ole hääleõigust. Kohtunik on isik, kes nimetatakse
teatud võistlusaladel või sündmustel, kus žürii ei ole kõrgeimaks järelevalvet teostavaks organiks.
019.1.2 Õigused
Žüriil või Kohtunikul on otsustamisõigus distsiplinaarküsimustes ning esimese astmena karistuste
määramisel:
-

Kõik tahtlikud või tahtmatud teod, mida mingi isik või isikute rühm on teinud kehtvate
reeglite või sündmuse ametniku antud korralduste vastaselt.

-

Igasugune altkäemaks või petus või kõik ebasportlikud teod, mis kahjustavad antud
sündmuse või spordiala mainet

019.1.3 Karistused, mida võib žürii või kohtunik määrata
Järgmiseid karistusi võib žürii või kohtunik määrata lisaks erandlikele karistustele:
-

Hoiatus

-

Trahv, maksimaalselt 330.-€

-

Aja- või punktkaristus

-

Stardikohakaristus

-

Eemaldamine (trekialad, p.019.1.4)

-

Võistluskeeld kuni 30 päeva alates päevast, millal rikkumine toimus (trekialad, p.019.1.4)

019.1.4 Võistluselt eemaldamine ja võistluskeeld trekialade meeskonnavõistlusel
Trekialade meeskonnavõistlusel ei saa kohtunik meeskonda eemaldada võistluselt või määrata neile
võistluskeeldu.
019.2 APELLATSIOONIKOMISJON
019.2.1 Koosseis
EMF Juhatus valib apellatsioonikomisjoni ja selle esimeheks juriidilise haridusega isiku. Liikmetest
vähemalt üks peab olema EMF-i nõukogu ja üks EMF-i juhatuse liige.
Apellatsioonikomisjoni istung on otsustusvõimeline, kui selle esimees või tema asetäitja ja üks liige
on kohal.
Alakomisjoni esimees peab osalema istungil konkreetse võistlusala spetsialistna, kuid tal ei ole
hääletusõigust.
Kui alakomisjoni esimees on seotud apellatsiooni käsitlemise või isikutega, siis asendab teda
alakomisjoni pikima staažiga liige. Lisaks võib apellatsioonikomisjon kutsuda istungile teisi
asjatundjaid.
EMF Juhatus määrab istungile sekretäri, kellel ei ole hääletusõigust.
019.2.2 Õigused ja karistused
Apellatsioonikomisjoni istungil käsitletakse kõiki apellatsioone, mis puudutavad žürii või kohtuniku
tehtud otsuseid.
Asja arutamiseks apellatsioonikomisjoni poolt, on vaja apellatsioon esitada võistluse ajal, kui see on
võimalik. Komisjon teeb lõpliku otsuse apellatsioonide arutamiseks.

Lisaks võib apellatsioonikomisjon, kas žürii või kohtuniku etepanekul, või apellatsiooni esitanud
osapoole etepanekul, anda hinnangu kõikide määratud karistuste kohta.
Apellatsioonikomisjon määrab ka tngimisi edasilükatud võistluskeelu lõppemise kuupäeva.
019.3 KOHTUVAIDLUSED
Juhul, kui ei olda nõus EMFi Apellatsioonikomisjoni otsustega, saab selle edasi kaevata EOK
spordiarbitraazi (htps://eok.ee/organisatsioon/spordiarbitraaz).
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020.1 ÕIGUS ESITADA PROTEST
020.2 ÕIGUS APELLATSIOONILE
020.3 PROTESTIAEG JA ESITAMISE VIIS
020.4 PROTESTI MENETLEMINE
020.5 OTSUS PROTESTI KOHTA
020.6 APELLATSIOONI ESITAMISE TÄHTAEG
020.7 APELLATSIOONI ESITAMINE
020.8 PROTESTI- JA APELLATSIOONITASU

020 PROTESTID JA APELLATSIOONID
020.1 ÕIGUS ESITADA PROTEST
Kõik isikud või juriidilised isikud- EMF litsentsiga sõitjad, kaasreisijad, võistlejad, sponsorid,
kohtunikud jt, kes tunnevad, et on saanud kahju EMF-i määruste alusel tehtud otsusega, omavad
õigust protest esitamiseks antud otsuse suhtes.
020.2 ÕIGUS APELLATSIOONILE
EMF-i distsiplinaarkaristusi puudutavate otsuste vastu esitatakse protestd järgmistel alustel:
-

Võistluse juhi otsuse vastu esitatakse apellatsioon žüriile või Kohtunikule või võistluse
Järelevalvajale

-

Žürii või Kohtuniku ostuste vastu võib esitada apellatsiooni apellatsioonikomisjonile

Apellatsioonikomisjoni otsused on lõplikud va. p. 019.3 nimetatud olukordades, ning neid ei saa
uuest apelleerida isegi siis kui keegi vaidluses osalevatest pooltest esitada uusi dokumente,
tunnistusi ja muid uusi seiku, mida eelneval arutlusel ei saadud kasutada ja mis oleks võinud
mõjutada tehtavat otsust. Sellises olukorras langetab Apellatsioonikomisjon ise otsuse asja uuest
arutamisest.
020.3 PROTESTIAEG JA ESITAMISE VIIS
Ainult juhtumiga seotud isik või juriidilise isiku esindaja võib esitada ja allkirjastada protest. Protest
tuleb esitada kirjalikult. Iga protest saab puudutada ainult ühte juhtumit ja see peab olema esitatud
hiljemalt 30 minut jooksul pärast võistluse, stardi või võistluse osa tulemuste avaldamist. Võistluse
ajal tuleb protestd koostada vastavalt Spordikoodeksile ning need tuleb esitada vastutavale
ametnikule (võistluse juht või kohtunik või võistluse sekretär). Protest tuleb esitada koos EMF-i poolt
kinnitatud protestmaksuga.
Sõitja, kaasreisija, mootorrata, ATV või mootorkelgu osalemisõigust puudutavat protest tuleb
esitada kindlast enne võistlussõidu/te algust.

Võistluse juhi/peakohtuniku või stardi-fnišikohtuniku või teiste ametnike suuliste avalduste vastu
esitatud proteste ei võeta vastu.
020.4 PROTESTI MENETLEMINE
Žürii või Peakohtunik peavad tegema otsuse kõikide sündmuse ajal esitatud protestde kohta.
Protest tuleb arutada vastavalt Spordikoodeksile ja EMF-i protest läbivaatamise korrale.
020.5 OTSUS PROTESTI KOHTA
Kõigile asjaga seotud osapooltele on žürii või Peakohtuniku tehtud otsus kohustuslik, koos õigusega
apellatsiooni esitamisele antud otsuse vastu. Otsus kehtb täielikult kuni apellatsioonikomisjon on
seda muutnud või kinnitanud, juhul kui seda on apelleeritud.
020.6 APELLATSIOONI ESITAMISE TÄHTAEG
Apellatsioon tuleb esitada 8 päeva jooksul pärast žürii tehtud otsust.
Aega arvestatakse kuupäevast, mil ostus on kinnitatud vastavalt p.021.6.
020.7 APELLATSIOONI ESITAMINE
Vastuvõtmiseks kõlbulik apellatsioon tuleb esitada EMF-i sekretariaat p.020.6 määratud tähtaja
jooksul. Aktsepteeritav on ka õigel tähtajal post pandud kirjaliku apellatsiooni esitamine.
Apellatsioon peab sisaldama põhjenduse otsuse vastu ja lühikese selgituse asjaoludest, mille alusel
apellatsioon esitatakse. Apellatsioonimaks tuleb kanda eraldi EMF-i arveldusarvele sama tähtaja
jooksul.
020.8 PROTESTI- JA APELLATSIOONITASU
Protest ja apellatsiooni esitamiseks tuleb maksta järgmised tasud:
-

Protestmaks 100 €

-

Apellatsioonimaks 300 €

Nimetatud summad jäävad EMF-ile kui protest ei rahuldata või kui apellatsioon tunnistatakse
alusetuks või mõlemad neist tühistatakse enne nende menetlemist.
Kui mõni osapooltest nõuab arutamise edasilükkamist seoses teiste tunnistajate kutsumisega,
võidakse nimetatud osapoolele määrata lisatasu maksmise nõue, mille suuruse määrab žürii või
apellatsioonikomisjon. Õiguslikku arutelu ei tohi jätkata enne selle lisamaksu sooritamist.
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021.1 ÕIGUS KOHTULIKULE ARUTAMISELE
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021.7 OTSUSTE AVALDAMINE

021 TEGEVUSJUHISED KOHTUVAIDLUSTE PUHUL
021.1 ÕIGUS KOHTULIKULE ARUTAMISELE
Igal isikul, keda võidakse karistada EMF reeglite, Spordikoodeksi ja teiste määruste alusel, on õigus
enda kaitsmisele isiklikult või volitatud esindaja kaudu.
Kõik osapooled, kes on kutsutud distsiplinaar- või kohtuorgani ete, on õigus olla omal kulul
esindatud enda valikul advokaadi või abilise poolt, kui ta on sellest soovist teatanud EMF-ile piisava
ajavaruga, et sellest saaks teavitada kõiki teisi osapooli. Kui seda ei ole järgitud, siis võib distsiplinaarvõi apellatsioonikomisjon keelata nimetatud esindaja osalemise. Osapool vastutab ise oma kuludest,
mis tekivad seoses antud kohtuasjaga.
Kui mõni osapooltest, kes on seaduslikult kutsutud osalema arutusele, ei ilmu kohale, ega ole
teatanud mõjuvat põhjust distsiplinaar- või apellatsioonikomisjonile, võidakse otsus langetada ilma
tema kohaolekuta.
Distsiplinaar- või kohtuorgan võib otsustada, et osapoole või tunnistajate ütlusi saab kuualata ka
telefoni või teiste elektrooniliste kanalite kaudu.
021.2 KOHTULIK ARUTAMINE
Õigusmõistmine on avalik kui distsiplinaar- või apellatsioonikomisjon ei otsusta teisit.
Arutelu avamise järel annab komisjoni esimees osapooltele võimaluse oma seisukohtade esitamiseks
ilma tunnistajate juuresolekuta.
Seejärel kuulatakse üle tunnistajad.
Sündmusega seotud osapooltel on õigus küsitleda kõiki tunnistajaid nende antud tunnistuste põhjal.
Distsiplinaar- või apellatsioonikomisjoni iga liige võib, õigusemõistmise igal ajal ja esimehe loal,
küsitleda iga osapoolt ning tunnistajat. Kui kõik tunnistajad on andnud oma tunnistused, saab iga
osapool esitada omapoolse kokkuvõte õigust mõistva otsuse tegemise lihtsustamiseks.
021.3 TUNNISTAJAD
Iga osapool vastutab enda ja oma tunnistajate kohaloleku ning sellega kaasnevate kulude eest, kui
kohtuorgan ei ole teisit otsustanud.
Distsiplinaar- ja apellatsioonikomisjonil ei ole õigust kohustada tunnistajaid andma vannet; seega
antakse tunnistajate ütlused ilma vandeta. Tunnistajad ei tohi kinnitada muid fakte kui need, mida
nad teavad. Neil ei ole õigust avaldada arvamust kui õigust mõistev organ ei loe neid spetsialistks
mingis kindlas küsimuses ja ei küsi vastavat seisukohta.
Pärast oma ütluste andmist ei tohi tunnistaja suhelda teiste tunnistajatega, kes ei ole veel oma ütlusi
andnud.
021.4 KOHTUOTSUS
Kõikide distsiplinaar- ja kohtuorganite otsused tehakse suletud uste taga lihthäälte enamusega. Kõigil
liikmetel on võrdne hääleõigus, mida peab kasutama otsuse tegemiseks. Liikmed ei või jääda
erapoolikuks või loobuda hääletusest.
Mingil juhul ei tohi apellatsioonikomisjon oma otsusega määrata algsest (võistluse juhi või žürii otsus)
karmimat karistust kui rikkuja tunnistab oma süüd ning apelleerib ainult karistuse määra üle.
021.5 SALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS
Distsiplinaar- ja kohtuorganite kõigil liikmetel on saladuse hoidmise kohustus kõikide otsuste
tegemisega seoses. Kõiki selle põhimõte rikkumisi või kahtluseid uurib apellatsioonikomisjoni
esimees.
021.6 KOHTUOTSUSTEST TEATAMINE
Kõikide distsiplinaar- ja apellatsioonikomisjoni otsused tuleb anda kirjalikult kõikidele seotud
osapooltele.

021.7 OTSUSTE AVALDAMINE
Distsiplinaar- ja apellatsioonikomisjonil, kes lahendab proteste ja apellatsioone, on õigus avaldada või
anda õigus otsuste avaldamiseks koos asjaga seotud osapoolte nimedega. Nendes avaldustes
mainitud isikutel või organitel ei ole õigust esitada kaebust EMF-i ega ka avaldamisega tegelenud
isikute vastu.
EMF distsiplinaar- või kohtuorgani otsus jõustub kohe pärast selle tegemist, eeldusel, et koheselt ei
ole tehtud avaldust selle apelleerimiseks.
Kohe kui distsiplinaar- või kohtuorgan on andnud lõpliku kohtuotsuse, toimetatakse kõik
dokumendid EMF-i otsuste laialisaatmiseks ja arhiveerimiseks.

022 KOHTUOTSUSTEST TULENEVAD KULUD
022.1 TRAHVIDE JA MAKSUDE TASUMINE

022 KOHTUOTSUSTEST TULENEVAD KULUD
Distsiplinaar- ja kohtuorgani ülesandeks on määrata distsiplinaar- ja kohtuotsuste tegemise kulud
ning need määratakse kandmiseks kaotanud poolele, kui ei otsustata teisit.
022.1 TRAHVIDE JA MAKSUDE TASUMINE
Kui karistus on lõplik ja kui trahvid ja/või maksud ei ole tasutud 30 päeva jooksul otsuse teatamisest
p.021.6 alusel, karistatav isik või organ määratakse automaatselt võistluskeelu alla igasuguse EMF-iga
seotud tegevuse suhtes, kuni on kõik määratud maksud on täielikult sooritatud.
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023 EETIKAREEGLID
023.1 ÜLDISED REEGLID
Võistlustegevuses järgitakse EOK (www.eok.ee) ja Euroopa spordieetka koodeksi ausa mängu
põhimõteid.
023.2 ANTIDOPINGU REEGLID
Võistlustel osalemise eelduseks on, et sportlased täidavad Eest Antdopingu, rahvusvahelise alaliidu
(FIM) ja EMF antdopingu reegleid. Nende reeglite järgimist kinnitavad sõitjad lunastades endale EMF
sõitja litsentsi (nii hooajaline kui ühekordne). Kõik sportlased, treenerid ja kohtunikud on kohustatud

tutvuma ja täitma neile kehtvate dopingureeglitega. Informatsioon Eest Antdopingu poolt spordis
keelatud dopingainetest ja -meetoditest on leitav Eest Antdoping kodulehel (www.antdoping.ee).
Kui FIM ei ole määranud rangemaid karistusi, siis minimaalsed dopingureeglite rikkumise karistused
on:
1. Tähtajaline võistluskeeld (tavapäraselt 2 aastat esimesel dopingureeglite rikkumisel)
2. Eluaegne võistluskeeld korduva dopingureeglite rikkumise korral
3. Eest Antdopingu loal antav hoiatus
Iga EMF-i tegevusega seotud isik ning sõitja- ja kohtuniku litsentsi omanik kohustub osalemisel ja
litsentsi saamisel täitma nimetatud antdopingu reegleid.
Võistlejad, treenerid ja kohtunikud ei tohi olla joobeseisundis täites oma ülesandeid sportlase,
treeneri või kohtunikuna.
EMF-i poolt määratud piir vere alkoholisisaldusele on kõikide võistlusega seotud tegevuste puhul
0,10 g/l . See tuvastatakse puhumiskatsega. Puhumiskatseks kasutatakse politsei kasutuses olevat või
EMF-i poolt tunnustatud seadet. Puhumiskatsest loobumine ei võimalda osaleda võistlusel ning selle
tagajärjed on samad kui positivse tulemusega test.
Dopingureeglite rikkujalt võidakse nõuda vastutust EMF-ile tekitatud varalise kahju eest.
023.3 MAJANDUSTEGEVUSE MAKSUSTAMINE
EMF-i võistlustegevuses osalev klubi kohustub täitma majandustegevust puudutavaid seaduseid ja
määrusi. Klubi, mis teadlikult jätab täitmata nimetatud reeglid ja sportlaste maksustamisega seotud
kohustused, karistatakse üldjuhul võistlustegevusest eemaldamisega vähemalt üheks aastaks.
Klubi juhtvad vastutavad isikud saavad sellise tegevuse eest vähemalt ühe aastase keelu
tegutsemiseks kohtunikuna.
Karistused määrab EMF Nõukogu.
023.4 SOTSIAALSED TAGATISED
Kui sportlase ja spordiklubi vahel on sõlmitud leping, mille alusel sportlane saab sportmise eest tasu,
peab klubi tagama kõikide seaduses etenähtud maksude (sealhulgas sotsiaalmaksu) tasumise.
Kui klubi jätab nõutavad maksud tasumata, siis selle klubi vastutavad isikud saavad tegutsemiskeelu
kohtunikuna ning nende liikmeks olevaid sportlaseid ei tohi kasutada EMF-i esindustegevustes.
023.5 KLUBI PANKROTT
Kui klubi suhtes on alustatud pankrotmenetlust, on sõitjatel vaba voli astuda teise klubi liikmeks.
Vajadusel tuleb järgida Töölepinguseadust.
Uus klubi (ühing) võib EMF-i loal endise klubi tegevust jätkata ainult tngimusel, et see katab eelmise
ühingu ja selle taustajõududega seotud materiaalsed kohustused.
Pankrotpesal võidakse lubada osalemist võistlustegevuses kuni antud hooaja lõpuni, kui sõitjatel ei
ole võimalik vabalt klubi vahetada.
023.6 KOKKUMÄNG
Võistlusspordi eetliseks aluseks on eeldus, et sportlased, meeskonnad ja klubid püüavad võisteldes
saavutada parimat tulemust.
Klubi, mille võistluse tulemuse kohta on tehtud eelnev kokkulepe, karistatakse üldjuhul
võistluskeeluga vähemalt kaheks aastaks.
Sõitjale, kes osaleb tulemuste kokkuleppes, määratakse üldjuhul võistleja ja kohtunikuna tegutsemise
keeld vähemalt kaheks võistlushooajaks.
Klubi kohtunikule, kes osaleb tulemustega manipuleerimises, määratakse üldjuhul kohtunikuna
tegutsemise keeld vähemalt kaheks võistlushooajaks.

023.7 KIHLVEOD
Sõitja ja spordimeeskonda kuuluvad isikud nagu treener või juhataja, ei tohi isiklikult ega vahendaja
kaudu osaleda kihlveos, millel nad osalevad. Rikkumise eest määratakse üldjuhul vähemalt üheks
võistlushooajaks keeld osalemiseks võistlustel või kohtunikuna.
023.8 ALKOHOLI-, TUBAKATOODETE- JA HASARTMÄNGUDE REKLAAM EMF ÜRITUSTEL
Alkohoolsete jookide reklaam on lubatud vastavalt Alkoholiseadusele ja Reklaamiseadusele.
Hasartmängude reklaam on lubatud vastavalt Hasartmänguseadusele ja Reklaamiseadusele.
-

Võistlust ei tohi nimetada alkohoolse joogi nimetusega

-

Hea tavaga vastuolus olev reklaam on keelatud

-

Tubakatoodete reklaam on keelatud
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024 KESKKONNAREEGLID
024.1 ÜLDISED
- mootorisport mõjutab keskkonda valdavalt kolmel moel: võistlus- ja treeningtegevusega, vabaaja
tegevusena ja inimeste ning sõidukite transportmisel.
- mootorisport paneb huvituma järjest suuremat hulka publikut. See on majanduslikult
märkimisväärne rahvusvaheline tegevus. See on spordiala, mis sarnaselt muu inimtegevusega
koormab ümbrust.

- transpordivahendina ning vabaaja veetmise vormina on mootorsõidukite kasutamine kasvamas ning
hoogustumas, seetõtu tuleb seda käsitleda ka keskkonnamõjuna
- EMF keskkonnapoliitka arenguks võetakse arvesse rahvusvahelise mootorispordiliidu FIM reeglid ja
juhendid ning Eest kehtvad seadused ja määrused
- EMF tegutseb jätkuvalt kaasaegsete keskkonnanormide kehtestamisele mootorispordiga seotud
sündmuste läbiviimisel ning alaliit nõuab kõigilt selles tegevuses kaastaud isikutelt keskkonnakaitset
puudutavate normide täitmist
- nende juhenditega reguleeritud EMF-i keskkonnapoliitka võtab arvesse nii looduse kui
mootorispordi harrastamise aspekte
- EMF soovib tagada, et nende nimel toimuva tegevuse puhul arvestatakse looduse säilitamise
vajadustega ning kohustab klubisid tegema selle nimel koostööd kohalike omavalitsustega
- iga EMF liikmesklubi peab oma igasuguse tegevuse puhul arvestama keskkonnakaitse nõudeid
- eelnevalt loetletud põhimõtete alusel koostatud juhendite eesmärgiks on parandada mootorsõiduki
kasutamise ja looduse vahelise suhte parandamist. Need soovitused on olulised:
a) müra, kütuse, maapinna kaitsmise ja puhtana hoidmise küsimustes
b) pealtvaatajate tegevust ja korraldaja poolt võistluspaikade kasutamist suunavad juhendid ning
abimaterjalid
- lisaks neile juhenditele pakutakse ka kontrollnimekirja võistluse või mootorsõidukiga toimuva matka
korraldamise planeerimiseks
024.2 KESKKONNAOHUTUSE EEST VASTUTAV AMETNIK (Keskkonnakaitse juht (edaspidi KKJ), B+ KK
litsents)
Rahvusvahelise võistluse korraldaja peab määrama isiku, kes vastutab konkreetselt
keskkonnakaitsega seotud küsimuste eest.
-

KKJ tegutseb võistluse juhi alluvuses juhtva ametnikuna

-

Ta peab veenduma, et täidetakse EMF keskkonnakaitse reegleid ning vajadusel juhendama
korraldajat, võistlejaid ja pealtvaatajaid

-

KKJ peab omama kogu võistlust puudutavat informatsiooni ja ta peab suutma anda enne
võistlust, selle ajal ja selle järel soovitusi teistele juhtvatele ametnikele kõigis küsimustes,
mis puudutavad võimalikku mõju loodusele

-

Tal on õigus osalemiseks kõikidel žürii koosolekutel ilma hääletamisõiguseta

-

KKJ peab koostama raport ja saatma selle EMF-i ning andme koopia sellest võistluse
Järelevalvajale, korraldajale ja võimalikule võistluspaiga haldajale

-

KKJ kirjutab üles reeglite rikkumised võimalike menetluste ja karistamiste jaoks ning
raporteerib võistluse juhile sekkumist vajavatest olukordadest

-

Rahvusvaheliste sündmuste keskkonnakaitse juhilt nõutakse vastava rahvusvahelise alaliidu
litsentsi. Nendest sündmustest antakse raport rahvusvahelisele alaliidule (FIM või FIM
Europe)

024.3 MÜRA
024.3.1 Mootorite tekitatav müra
- igasugust mootorite tühjalt töötamist tuleb vältda
- igal võistlusalal tuleb reeglitega alandada lubatud müra taset ja jälgida, et seda täidetakse
- võistluse juhendiga tohib kehtestada madalamad müranormid kui on EMF-i poolt kehtestatud
Müra mõõtmise reeglid on kehtestatud võistlusala reeglite ja FIM tehniliste juhenditega.

024.3.2 Helivõimendus
- helivõimendusseadmed tuleb paigutada nii, et need ei oleks suunatud elupiirkondadele
- heli tugevus peab olema reguleeritud kuni vajaliku piirini
Kogu helivõimendussüsteem peab olema paigaldatud ja kontrollitud hiljemalt 30 minutt enne
treeningute algust.
024.4 KÜTUS
Nõutav on ainult võistlusala tehniliste tngimustega lubatud kütuste kasutamine.
024.5 MAAPINNA KAITSMINE
Kütuse, õlide, pesuainete, õlieemalduvahendite, piduriõli jms maapinda valgumise ja õhku
hajumise vältmiseks tuleb kasutada vajalikke meetmeid.
Võistluspaigas peavad olema mahutd jm vahendid, mille abil kogutakse kokku jäätmed, õlid,
puhastusained jms.
Keskkonda kaitsvat alusmat tuleb alat kasutada boksialal sõidukite all. Keskkonda kaitsvaks
matks loetakse spetsiaalselt õli kogumiseks mõeldud mite läbilaskvat alusmat.
Keskkonda kaitsvaks matks ei kõlba uksematd, koormakated jms materjal, millel puudub
etenähtud imamisvõime või mis lasevad vedelikke läbi. Lisaks tuleb alusmate kasutada lisaks
boksialale ka nendes kohtades, kus korraldaja lubab mootorsõidukite hooldust ja remont.
Keskkonda kaitsva mat tehnilised andmed on kirjas FIM keskkonnareeglites „Environmental
code“.
Aastal 2020:
-

Minimaalne kaitsemat suurus on 160 x 100 cm, va. järgmised erandid:
o

Trekialadel 160 x 75 cm

o

Jäärada ja jääspeedway 100 x 75 cm

o

Imamisvõime vähemalt 1 l

o

Minimaalne paksus 5 mm

o

Muu informatsioon on keskkonnakaitse juhendis

Boksiala või hoolduskohta koristades tuleb hoolitseda, et mat imendunud vedelikud ei satuks
maapinnale või jääle ning mat tuleb utliseerida vastavalt juhenditele. Võistluse korraldaja peab
olema valmistunud hoolimatusest või õnnetusest tekkinud heitmete kõrvaldamiseks ja tagajärgede
likvideerimiseks.
Boksialale pargitud autodest ei satuda saasteid maapinnale või jääle. Sõitja vastutusel on kõik
temaga seotud võistluspaika saabunud sõidukid. Korraldaja vastutab seadmete ja pealtvaatajate
poolt tekitatud heitmete/ prügi kogumise eest ja võimalike tagajärgede likvideerimise eest.
Soovitatav on piletmüügi kohtades müüa keskkonda kaitsvaid mate ka pealtvaatajate sõidukite
tarbeks.
Mootorispordisündmusest ei tohiks jääda püsivaid jälgi maastkule. Korraldaja vastutab nende
jälgede likvideerimise eest. Juhendiga võidakse kehtestada täpsemaid juhiseid keskkonnakaitseks
osalejatele.
024.6 SÕIDUKITE PESU
- mootorsõidukeid tohib puhastada ainult selleks etenähtud ja märgitud kohas
- puhastamiseks tohib kasutada ainult vet
- pesukohale etenähtud tngimused võib kehtestada võistlusala reeglitega

- pesukoht peab olema võistlejatele teatatud hiljemalt enne võistlust toimuval sõitjate koosolekul või
võistluse juhendis (soovitatav)
024.7 SOOVITUSED PUBLIKU JUHENDAMISEKS KESKKONNASÄÄSTLIKULE KÄITUMISELE
EMF reeglite alusel korraldatava sündmuse osalejatel, nii publikuna, korraldajana, võistlejana või ka
matkal osalejana, on üldine kohustus loodushoiule.
Sündmuse korraldaja kohustuseks on juhendada ja kontrollida, et seda nõuet täidetaks.
-

Koostöös ametkondadega tuleks valida publiku sissepääsuks ja liikumiseks sellised teed/
rajad, et need võimalikult vähe kahjustaks loodust

-

Rajale ja sündmuste toimumise kohtadele suunduvad teed on vaja selgelt märgistada

-

Tundlike alade kaitseks tuleb vältda liiga suure inimeste arvu kogunemist samasse kohta

-

Kohal peab olema piisaval hulgal tualetruume

-

Piisaval hulgal prügikaste (ja nende tühjendamine)

-

Publikut tuleb informeerida loodushoiu vajadusest

-

Avalikku toitlustamist korraldavate etevõtetega sõlmitavas lepingus peab olema kohustus
söögi ja joogi müümiseks taaskasutamist võimaldavas pakendis. Sama kohustus kehtb ka siis
kui korraldaja ise organiseerib toitlustuse.

024.8 KORRALDAJALE SUUNATUD SOOVITUSED
024.8.1 Keskkonnakaitse reeglid
Sündmuste korraldamisel tuleb tagada, et ei kahjustataks võistluspaiga ja selle ümbruse loodust.
Tuleb tagada, et:
-

Kütus, õlid, puhastusained, jahutusvedelik, pidurivedelik jms ei valguks maapinda ega
haihtuks õhku

-

Osalejate, abiliste, pealtvaatajate ja müügipunktde tekitatud heitmed/ prügi kogutakse
prügikastdesse ja mahuttesse. Neid peab olema piisaval hulgal, et heitmed ei jääks
maapinnale

-

Tualetd peavad olema õigest ühendatud kanalisatsiooniga

-

Jäätmed kogutakse või viiakse ära vastavalt etenähtud reeglitele

-

Mootorsõidukitele kehtestatud müranorme ei tohi ületada treeningute ega võistluste ajal

-

Võistlussõidukite kütus vastab kehtestatud reeglitele

-

Võistluste ja treeningute jaoks lubatud aega ei tohi ületada

024.8.2 Meelespea/ kontroll-leht
On soovitatav, et iga võistluse või matkasõidu (motomatkamine) korraldaja täidab kontroll-lehte,
kuhu kirjutatakse järgmised asjad:
-

Kontroll- leht reeglitega etenähtud kohustuslikest tegevustest

-

Varem korraldatud võistlused ja neil kaasatud koostööpartnerid

-

Kui võistluspaiga kasutamine on ajaliselt piiratud, siis täpne aeg üles märkida

-

Hinnata raja ja selle ümbruse kasutamisest tekkida võivat keskkonnamõju arvestades
prognoositavat osalejate ja pealtvaatajate hulka

-

Pesukoht, kus on olemas vajalikud survepesurid mootorratastele/ kelkudele

-

Prügikotde ja loodushoiu juhendite jagamine osalejatele

-

Kogumismahutd kasutatud õli jm vedelike ning alusmatde kogumiseks

-

Kogumismahutd piduri- ja jahutusvedeliku jaoks

-

Prügikastd publikualale

-

Helivõimenduse õige paigutus

-

Selged ja piisaval hulgal paigaldatud suunaviidad sissepääsudest kuni kogunemiskohtadeni

-

Tualetruumid

024.8.3 Reklaam
- reklaame ei tohi kinnitada puudele ega kaitsealusele pinnasele, samut mite selleks sobivatele
kohtadele
- reklaame ja teavitusi tohib paigaldada alles pärast selle territooriumi/ objekt omanikult saadud
luba
- reklaamide paigaldamisel tuleb täita kohaliku omavalitsuse nõudeid
- reklaame/ tootenäidiseid ei tohi jagada autode klaasipuhastajate alla pannes ja mootorsõidukitele
paigaldatuna
024.8.4 Boksiala, suletud alad
- peab olema varutud piisaval hulgal prügikaste prügikotde kogumiseks
- peab kindlustama, et on piisavas mahus mahuteid kasutatud õli jaoks, samut peavad seal olema
lehtrid valamiseks
- eraldi mahutd õlifltrite ja õlipuhastuslappide kogumiseks, mis on vastavalt ja selgelt tähistatud
- iga sõitja või meeskonna boksialal peab olema kasutusvalmis ja kergest kätesaadav vähemalt 6kg
tulekustut. See peab olema mõeldud põlevate vedelike kustutamiseks, reeglitele vastavalt
kontrollitud ning EC- markeeringuga.
- boksiala planeerides tuleb jäta piisavalt ruumi päästesõidukite liikumisteedeks.
024.8.5 Sündmuse järel
- suunaviidad, infotahvlid ja reklaamid tuleb eemaldada sündmuse lõppedes
- sündmuse toimumispaigale ja selle ümbrusse jäänud prügi tuleb koristada võimalikult kiirest
- kõik sündmuse tegevuse käigus loodusesse tekkinud jäljed tuleb koristada ja vajadusel taastada
algne olukord
- rada tähistavad lindid tuleb koristada
- vajadusel on vaja siluda/ tasandada rada ja teed
- on vaja tagada, et õli, puhastusrätkute, õlifltrite ja muude jäätmete kogumise mahutd viiakse ära
- muda/ savi tuleb eemaldada kõvakatega teedelt
024.8.6 Üldised soovitused püsivatele võistluspaikadele
- võistluspaika tuleb hooldada ja koristada regulaarselt
- alal paiknevad püsiehitsed peavad olema korras ja välisilme korrektne
- kaitsealusele maastkule ligipääs tuleb tõkestada
- loodushoiu eest vastutavaks on vaja määrata üks korraldusmeeskonna liige
- sisehallides toimuvate sündmuste puhul on vaja teha kokkulepped vastavate ametnikega õhu
kvaliteedi kontrollimiseks

025 TEENETEMÄRGID JA AUTASUSTAMINE
025.1 Tasemed ja määramine jne.

025 TEENETEMÄRGID JA AUTASUSTAMINE
025.1 Tasemed ja määramine
Teenetemärke jagatakse nii endistele, kui aktivsportlastele, kes on hakkama saanud märkimisväärse
sportliku tulemusega või sportliku käitumisega. Lisaks tunnustatakse erinevaid spordiametnikke ja
teisi funktsionääre või sponsoreid osutatud panuse eest Eest motospordi arengusse.

026 AJAMÕÕDU SEADMED
Ajamõõdusüsteem Eests korraldatavatel titlivõistlustel.
Võistlusaladel, kus mõõdetakse ringiaegu ja lõppaega tuleb titlivõistlustel (EMV, EKV, PM, EM, MM)
kasutada elektroonilist ajamõõdusüsteemi koos arvutsse salvestamise ja printmisega.

027 TEHNILISED TINGIMUSED
Tehnilised tngimused on määratletud eraldi iga võistlusalade reeglites. Tingimuste puhul, mis on
jäänud määratlemata või laht kirjutamata, lähtutakse FIM või FIM Europe vastavatest reeglitest.
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