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Toimumise koht: EMF-i kontoris

Koosolekul osalesid: Veiko Biene (nõukogu esimees), Toomas Triisa, Mihkel Osula, 
Marko Saareke, Martin Arumäe, Rauno Kais (juhatuse liige). Protokollis Helen Urbanik.

Päevakord:

1. EMF-i finantsseis ja eelarve 2020
2. Töökorraldus
3. Alakomisjonide hetkeseisud ja plaanid
4. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldus Eestis 2020
5. Sõitjad metsas, erinevate korraldajate kavandatavad üritused
6. Võistluste korraldamine ja ettevaatusabinõude ühtlustamine
7. Võistlushooaja algus ja kalender
8. EMF-i president

Arutelu:

1. EMF-i finantsseis ja eelarve 2020
Juhatuse liige andis ülevaate EMF-i finantside hetkeseisust, mis on sõltuvalt 
eriolukorrast ja pausile pandud võistlushooajast äärmiselt pingeline. Juhatus on 
juba uurinud võimalusi riigi erinevatest toetusmeetmetest abi taotlemiseks ning 
esitab taotlused esimesel võimalusel pärast meetmete avanemist. Samuti 
otsustas nõukogu viia kulud miinimumi, taotledes soodustusi teenusepakkujatelt 
ja vähendades teisi püsikulusid. 

2020. aasta peamiseks eesmärgiks on 2021. aastal 100. juubelit tähistava 
organisatsiooni jätkusuutlikkus, milleks pöördutakse ka motokogukonna poole 
toetuse saamiseks. Iga mootorrattasportlane saab anda oma panuse 
katusorganisatsiooni säilimisse litsentsi ostmisega. EMF omalt poolt näitab 
eeskuju, hoides kulud võimalikult madalal ja leevendades samal eesmärgil ka 
sündmuste korraldamise tingimusi.

2. Töökorraldus 
Nõukogu ja juhatus arutasid võimalusi EMF-i kontorisisese töökorralduse 
tõhustamiseks. Muudatused peavad võimaldama liikmeid paremini teenindada, 
muutma sujuvamaks infovahetuse alakomisjonide ja liikmesklubidega ning 
aitama nõukogu otsuseid tõhusamalt ellu viia. Arutati ka nõukogu eesmärkide 
hulka kuuluvate digitaliseerimise ja klubide reformi võimalusi, mis tõusid seoses 
eriolukorraga taas teravalt päevakorda. 

3. Alakomisjonide hetkeseisud ja plaanid 
Nõukogu liikmed andsid ülevaate nende kureerida olevate alakomisjonide 
tegevusest.
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Ringraja komisjon (Mihkel Osula) - värsked võistlustingimused on kinnitatud ja 
avaldatud, kalendrimuudatused planeeritud ja kooskõlastatud lähiriikide 
kolleegidega/korraldajate/rajahaldajaga; jätkub pidev suhtlus kõigi osapooltega 
vastavalt olukorra muutumisele.

Supermoto komisjon (Marko Saareke) - omavaheline koostöö hea, kuigi 
seoses eelmise komisjoni esimehe lahkumisega tuleb süsteemi algusest peale 
üles ehitada. Eesmärk sel hooajal korraldada vähemalt 4 võistlust. Arutlusel 
võimalus korraldada kulude optimeerimiseks võistlusi koos harrastajatele 
suunatud rajapäevadega. Probleem vähene osalejaskond S1 klassis, suur 
sõltuvus välissõitjatest, samas on lasteklassidest sirgumas hulgaliselt järelkasvu. 

Speedway komisjon (Veiko Biene) - ootab kalendrimuudatuste tegemiseks 
valitsuse leevendavaid otsuseid. Kevadel toimuma pidanud Balti MV etapp 
lükkub sügisesse.

Triali komisjon (Toomas Triisa) - peale uue komisjoni alustamist on ala sisse 
endiselt jäänud kaks erimeelsustel olevat leeri. Arutatakse võimalusi 
punktisüsteemi ja registreerimise haldamise süsteemide toomist EMF-i 
haldusalasse või uute arendamist.

Enduro komisjon (Toomas Triisa) - tagasiside alakomisjonilt puudub.

Mäkketõusu komisjon (Martin Arumäe) - kavandatud on 4 võistlust; kuna need 
on suhteliselt väikese osalejaskonnaga, saab korraldamist alustada ilmselt 
juunist.

Motokrossi komisjon (Martin Arumäe) - komisjoni liikmed on persoonidena 
tugevad, kuid nende seas ei ole juhti ning sellest tingitult puuduvad ka otsused ja 
tulevikuplaanid. Komisjon vajab infot EMF-i võimaluste kohta Eesti 
meistrivõistluste sarja toetada (ajavõtu jm teenuste doteerimine). 

Eraldi küsimusena oli arutluse all ka Balti meistrivõistluste nimetuse kasutamine 
eri korraldajate poolt. Esimesel võimalusel kohtutakse ühistes reeglites kokku 
leppimiseks naaberriikide föderatsioonidega.

4. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldus Eestis 2020
Jaanikeses toimuma pidanud motokrossi EMX65/85 klasside etapp jäi ära FIM 
Euroopa otsusega. Augustisse planeeritud supermoto EM-etapi toimumine ei ole 
tõenäoline. Külgvankrite motokrossi MM-etapi osas saab korraldaja otsuse teha 
peale 15. maid. Juulis toimuma pidanud enduro MM-etapp on hetkeseisuga edasi
lükatud sügisesse. 

5. Sõitjad metsas, erinevate korraldajate kavandatavad üritused
Kõik EMF-i egiidi all toimuvad võistlused lähtuvad Vabariigi valitsuse 
korraldustest. Juhatus on juba suhelnud ja jätkab suhtlust teiste nii kohalike kui 
välisriikide korraldajatega, kelle planeeritavad sündmused vastavad kõigile 
võistluse tunnustele, kuid mille toimumisaeg rikub eriolukorra reegleid. Kogu 
mootorrattaspordi jätkusuutlikkuse huvides on eriolukorra reeglitest ja Valitsuse 
korraldustest kinnipidamine. Vastasel juhul informeerib EMF kohalikke 
omavalitsusi, kelle haldusalasse sündmused on planeeritud ning peatab neil 
osalenud isikutel litsentsid.
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6. Võistluste korraldamine ja ettevaatusabinõude ühtlustamine
Juhatus valmistab Terviseametile, EOK-le ja Kultuuriministeeriumile esitamiseks 
mootorrattaspordi võistluste korraldamise ja ettevaatusabinõude rakendamise 
meetmed, millest peavad sõltuvalt uuest epidemioloogilisest olukorrast kinni 
pidama kõik sündmuste korraldajad. Meetmed on valminud koostöös EMF-i 
ohutuskomisjoniga ning neis arvestatakse ka leevendustega seoses muutunud 
majandusliku olukorraga, milles tuleb sündmusi läbi viia.

7. Võistlushooaja algus ja kalender
Vastavalt Vabariigi valitsuse korraldustele otsustab nõukogu, et 
mootorrattaspordi Eesti meistrivõistluste hooaega saab alustada järgmiselt:
– kuni 100 osalejaga ilma pealtvaatajateta võistlused (ainult sportlased, 

nende mehaanikud/saatjad ja rajapersonal) alates 18. maist kuni 1. juulini
– kuni 1000 osalejaga 1. juulist augusti lõpuni

Alakomisjonidel tuleb kalendritesse sisse viia vastavad muudatused.

8. EMF-i nõukogu presidendi tutvumine EMF-i liikmesklubidega toimub 21.-22. mail 
kahes linnas, Tallinnas ja Pärnus. Täpsemad toimumisajad ja kohad avaldatakse 
ning sündmustele saab registreerida EMF-i kodulehel.
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