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Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu koosoleku protokoll
Nimi ja asukoht:
Registrikood:
Koosoleku toimumise aeg:
Toimumise koht:
Toimumise aeg:

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Pärnu mnt 139E/11, 11317 Tallinn (postiaadress)
80087009
04.06.2020
EMF kontor
15:00-17:00

Koosolekul osalesid: Marek Kiisa (President), Veiko Biene (nõukogu esimees), Martin
Arumäe, Marko Saareke, Toomas Triisa, Rauno Kais (juhatuse liige). Osaleda ei saanud
Mihkel Osula. Protokollis Triin Sink.
Päevakord:
1. Põrguliste metsasõit üritus
2. Motovõistluste korraldamine eriolukorra ajal
3. EMFi võlglased
Arutelud ja otsused:
1. Hoolimata EMFi poolsest kinnitatud motovõistluste korraldamisjuhendist eiras Star
Racing tahtlikult kõikidele EMFi liikmesklubidele kehtivaid tingimusi. Sellega seadis
klubi teadlikult ohtu kõik üritusel osalenud sportlased ja nendega kaasas olnud ning
üritusega seotud isikud. Kuna mainitud klubi eiras nii riiklikke kui EMFi eriolukorra
tingimusi, siis tegi EMFi juhatuse EMFi nõukogule ettepaneku Star Racing MTÜ EMFi
liikmeskonnast välja arvata (EMFi põhikirjas punk 2.7.) alates 5. juunist 2020. EMFi
nõukogu kinnitas antud ettepaneku.
EMFi kontor edastas mitmel korral kõikidele klubidele kirja, kus paluti klubidel oma
sportlaseid informeerida, et osaledes üritustel, kus eritingimusi eiratakse, riskivad
sportlased teadlikult enda tervisega ja suurendavad riski, et viiruspuhang võib taas
kasvada. Lisaks on EMF kontor osalenud väga aktiivselt riiklikul tasandil mainitud
tingimuste loomisel ning on suur võimalus, kui motoüritustelt (EMFi oma või mõni
teine) leitakse viirus, siis keelatakse Eestis kõik motovõistlused ära.
EMFi nõukogu otsustas informeerida kõiki klubisid (saadetakse nimekiri), kelle
sportlased mainitud võistlusel osalesid, ning anda teada, et kui antud nimekirjas olev
sportlane osaleb veelkord EMFi poolt mitte heakskiidetud võistlusel/treeningul/vms,
siis peatatakse sportlase litsents esmalt 3 kuuks (EMFi Spordikoodeks punkt 06.3).
2. Kõik motoüritused, olgu need siis treeningud, või võistlused, peavad vastama EMFi
poolt välja töötatud ja riigi poolt kinnitatud tingimustele. EMFi kontor jagab vajalikke
faile ja materjale kõigile, kes soovivad mainitud tingimustel üritusi korraldada. Juhul,
kui üritus ei ole EMFis kinnitatud, informeerib EMF sellest kohalikku omavalitsust
vältimaks hilisemaid süüdistusi föderatsiooni vastu.
3. EMF juhatus esitles nõukogule EMFi erinevate võistluskategooriate variante, mille
põhjal valmib lähiajal dokument, kus on kirjas täpsed nõudmised kindlale kategooriale
vastavale võistlusele. Mainitud dokumendi eesmärk on likvideerida erisused ja
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segadused võistluste korraldamises ning fikseerida kindel kord, mille järgi EMFi
klubid saavad võistluseid/treeningpäevi korraldada.
4. EMF kontor andis ülevaate võlgnike hetkeseisu kohta. Nõukogu otsustas, et kõikide
klubide, kellel ei ole võlgnevused 11. juuniks 2020 likvideeritud, liikmelisus
peatatakse, mis tähendab, et ka nende klubide sõitjate litsentsid on samaks ajaks
peatatud. Samas pakub EMF võlglastele mõistlikku maksete ajatamist, kui makse
hilinemine on põhjendatud.
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