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Motovõistluste korraldustingimused Eestis COVID-19 ajal

Kõik Eestis peetavad motovõistlused peavad jälgima järgmiseid reegleid ning kõikide 
võistluste juhendid peavad olema allkirjastatud Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonis (EMF)
ja võistluste kuupäevad sisestatud EMFi ametlikus kalendris, mis on nähtaval kodulehel 
www.msport.ee.
Antud tingimused kehtivad 2020 aasta lõpuni. Tingimusi ja kehtivusaega võib muuta 
vastavalt Eestis Vabariigi valitsuse poolt tulnud otsustele.

1. Võistlejate registreerimine ja tervisekontroll (eeldab võistleja haigusnähtude 
puudumist):
a) Võistlejatel peab olema täidetud tervisedeklaratsioon. Selle saab eelnevalt täita (vorm 
saadetakse kõikidele eelregistreerunutele e-kirjaga) ja võistlusele kaasa võtta või siis kohapeal
täita. Järjekordade vältimiseks kohapeal soovitame selle eelnevalt täita.
b) Võistlejate registreerimise toimkonnas on üks meedik, kes võtab vastu 
tervisedeklaratsiooni (COVID19) ning hindab tervislikku seisundit.
c) Soovituslik võistluseelne COVID19 test vähemalt esimesel võistlusel, vanuses alates 
10ndast eluaastast.
d) Kui võistluste vahelisel ajal või enne esimest võistlust esineb kokkupuude haigusnähtudega
inimesega, on võistlejale kohustuslik pidada kinni 2 nädalasest karantiiniperioodist ning 
seejärel teostada COVID19 test.

2.Service park ja sellega seonduv:
a) Meeskonnad peavad olema paigutatud järgides 2 m reeglit.
b) Ühe võistlejaga hoolduse ala (võistleja + 1 mehaanik + 1 saatja).
c) Kahe ja enam võistlejaga klubid ning meeskonnad peavad garanteerima oma hooldusalas 
olevate võistlustehnika vahelise 2 m distantsi.

3. Treeningud:
a) Treeningule minnes peavad võistlejad kinni 2 m reeglist.
b) Mehaanikute alal (boksiala) Tuleb järgida 2m reeglit. Sõiduaegade kohta informatsiooni 
saamiseks kasutab iga meeskond oma nutiseadet. Tulemusi kuvavat ekraani võistlustel 
boksides ei kasutata.
c) Võistleja tohib peatuda ainult mehaanikute boksis oma mehaaniku/treeneri juures.
d) Peale treeningut suundub võistleja otse oma hooldusalasse võistlejate parklas, ning lahkub 
sealt ainult äärmisel vajadusel. 
e) Meeskonnal tuleb tagada võistlejate pesemisvõimalused võistleja enda hooldusalas. 
Üldkasutatavaid pesuruume ei kasutada.
f) Võistlusrataste pesuboksis tuleb järgida 2+2 nõuet. Vajadusel tagada korraldaja poolt 
turvatöötaja, kes jälgib nõude täitmist.

4. Start ja sõit:
a) Võistlejad tulevad eelstarti otse oma hooldusalalt vastavalt juhendis ettenähtud ajakavale. 
Eelstardis järgitakse 2+2 nõuet.
b) Kõik stardiprotseduurid viiakse läbi võimalikult kiiresti. Kui kõik võistlejad on varem 
kohal, tehakse võimalusel start varem. Sellega vähendaksime lühiajalist lähedast kontakti 
võistlejate vahel stardieelsel perioodil (kogunemine stardipuudele max 5 min).
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Kestvuskrossis ja teistes ilma stardipuuta ühisstardiga võistlussõitudes on startijate vahe 2 m, 
tagumistes ridades starditakse nihkega nii, et sõitja stardib eelmise rea keskele jäävalt 
sõidujoonelt. Kahe rea vahelise vahemaa otsustab peakohtunik.
Eraldistardi puhul hoitakse samuti kahe sõitja vahel nii stardiootejärjekorras kui stardis 2 m 
vahet.
c) Peale sõitu suunduvad võistlejad otse võistlejate parklasse, oma hooldusalasse. 
d) Tehniliseks kontrolliks võetavad võistlusrattad kontrollitakse vahetult peale sõidu lõppu ja 
võistleja juuresolekul. Kontrollmeeskond kasutab kaitsevahendeid (kindad, maskid).
e) Võistlejate koosolek toimub elektroonselt maili teel. Kui võistlejate registreerumine lõpeb 
kl. 10:00, siis elektrooniline "briefing" saadetakse laiali 10:00.

5. Autasustamine:
a) Tulemustest teavitatakse võistluspäeva lõppedes võistlustereporteri ja ajavõtusüsteemi info 
stendil olevate tulemuste kaudu.
b) Autasustamisele (poodiumi juurde) tuleb maksimaalselt 3 inimest ühest meeskonnast 
(võistleja/d + mehaanik või saatja).
c) Võistlejatele mõeldud autasud ulatatakse poodiumile ja kätlemistseremooniat ei toimu.

6. Kohtunikud:
a) Stardikohtunikud kasutavad kaitsemaske starditoimingute teostamisel.
b) Rajakohtunikel vajadusel kaitsemaskid, kaitseprillid ja soovitatavalt ilmastikule vastav 
riietus.

7. Meditsiinipersonal:
a) Kasutab võistluste ajal tavakaitsevahendeid
b) Meditsiinitelgis kasutatakse võistlejale esmaabi osutamisel kaitseriietust, respiraatoreid ja 
kaitseprille (juhul kui esmaabi vajadus ületab 10 min kestvuse).

8. Toitlustamine:
a) Toitlustaja jagab vastavalt menüüle toiduportsjonid otse kätte ning söömine toimub 
boksialades, juhul kui ei suudeta toitlustamisalal tagada 2+2 reegli järgimist.
b) Toitlustaja peab tagama oma töötajate kontrolli COVID19 suhtes. Samuti peab ta tagama 
desinfektsioonivahendite kättesaadavuse toitlustamisalal.

9. Kaubandus:
a) Motovarustuse müüjad peavad jälgima kaubanduses kehtivaid reegleid seoses 
COVID19ga.

Korraldaja tagab desinfektsioonivahendite kättesaadavuse võistlusterritooriumil (eelkõige 
registratuuris  , toitlustuskoha   ja välikäimlate juures).

Kinnitatud EMFi nõukogu poolt 20. mail 2020.
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