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Protokollis Peeter Lääts 
  
Päevakord: 

1. EMF ´i Nõukogu liige Toomas Triisa esitas kutse MC Panter juhile Tõnis Ross´ile tulla 
komisjoni koosolekule selgitama enda ja klubi seisukohti. Sellega seoses palus Toomas Triisa 
Tõnis Rossil ette valmistada küsimused, mis temale on komisjoni töös jäänud arusaamatuks 
ja vajavad täpsustamist. Küsimuste aruteluks kutsuti kokku komisjoni koosolek, kuhu oli 
kutsustud ka Tõnis Ross. 
2. Muud teemad 

KÜSIMUSED ja VASTUSED: 

1. Baltikate kuupäeva ümber tõstmine teisele kuupäevale ja ka korraldaja vahetamine 
Peeter Lääts selgitas põhjalikult otsuse tagamaid ning kõik küsimused said argumenteeritult vas-
tatud. Tõnis Ross´i komisjoni vastus ei rahuldanud. Oma rahulolematuse põhjust ei osanud ta 
kahjuks arusaadavalt komisjonile selgitada ning teema lõpetati. 

2. Results programmi mitte kasutamine Tapa võistlusel 
Tõnis Rossi tähelepanu juhiti EMF-i otsusele :“Kõigi 2020 hooaja EMF-s registreeritud ametlike 
võistluste võistlejate registreerimine ja tulemuste kajastamine peab toimuma msport.ee lehel.”  
Toomas Triisa põhjendas selle otsuse tagamaid. 
Selle info peale Tõnis Ross Kordas juba teadaolevat fakti, et selliselt tema oma programmi kasutada 
ei luba ja soovi korral on EMF-il võimalik see programm temalt ära osta. 



Et asi selge oleks, saatis Toomas Triisa programmi hinda puudutava hinnapäringu Tõnis Rossile, 
millele ootab kirjalikku vastust. 
Täiendava küsimuse esitas Kaino Tülle, et miks Tõnis Ross ei pidanud 2017  kokkuleppest kinni, 
kus otsustati, et programmi rahastus tuleb läbi toetuste ning hakkab olema sõltumatus keskkonnas. 
Tõnis Ross vastas, et EMF il ei olnud raha ja keegi pidi seda finantseerima. Kaino Tülle lisas, et 
toetajad olid olemas ning läbirääkimised käisid ka lisatoetajatega ja Tõnis Ross oli ka 2017 ja 2018 
alguses sellest teadlik. Kaino Tülle ütles, et sellisel kujul kokkuleppe rikkumine oli Tõnis Ross´i 
poolt teadlik ja pahatahtlik käitumine. 

3. Pantrite poolt planeeritud klubivõistluse kalendrisse mitte märkimine. 
Peeter Lääts selgitas, et kõik liikmesklubid, kes on soovinud võistlusi korraldada, on saatnud vasta-
va avalduse EMF-le ja see on kõigile klubidele teadaolev põhimõte. Samuti oli Pantrite esindajale 
20.05.20 saadetud kirjas selge üleskutse, et kui keegi soovib täiendada kalendrit võistluste või 
muude üritustega, siis anda komisjonile sellekohane info. Pantritelt ei ole vastavat avaldust 
laekunud. 
Tõnis Rossi vastus ei rahuldanud ning ta soovis teada, et miks tema 5.ja 6. septembril planeeritud 
klubivõistlus ei ole EMF-i kalendris kajastatud. 
Peeter Lääts selgitas, et Pantrite kodulehel olev võistluste info oli eksitav, kuna Klubivõistluse 
“Covid” sildi all seisis tegelikult Balti Meistrivõistluste juhend, mille komisjon oli juba varasemalt-
palunud lehelt eemaldada ning selline käitumine ei ole korrektne. 
Sellega Tõnis Ross nõustus, ning teema lõpetati. 

4. Valgjärve võistluse kuupäeva andmine teisele korraldajale. 
Toomas Triisa selgitas, et Mart Kalve pöördus kirjalikult komisjoni poole, milles ta loobus 
meistrivõistluste korraldamisest. Lisaks täiendati asjaolu, kus Mart Kalvele pakuti komisjoni liikme 
Kaido Somelar poolt finantsilist ja tööjõu abi, millest Mart Kalve keeldus. 
Toomas Triisa selgitas, et EMF-i prioriteedid on meistrivõistlused, eriti olukorras, kus on oht, et 
Covid-i aktiviseerumisel võidakse uuesti võistluste korraldamine keelustada. 

5. Komisjonil on kasutuses kolm meiliaadressi - miks ? 

Tõnis Rossile selgitati, et trial@msport.ee on ametlik triali komisjoni infokanal ja kõik sinna saade-
tud kirjad jõuavad kindlalt kohale. Teiste meiliaadresside pärast ei pea muretsema. 

6. Kalenderplaani kinnitamine peale Covidit. Miks ei küsitud klubidelt, kas nad sooviksid 
teha võistluseid, vaid kinnitati ilma klubidele kalendri tutvustamist. 
Vastuses viidati käesoleva protokolli punktile 3 ja pikemalt seda teemat ei arutatud. 

7. Tapa traieliklubile toetuse määramine 
Tõnis Ross soovis põhjendust, et miks Tapa traieliklubile toetus määrati. 

Peeter Lääts vastas ning viitas käesoleva protokolli neljandas punktis juba antud infole ning selgitas 
otsuse tagamaad: 
  Mart Kalve loobus ootamatult EMV korraldamisest, sellest komisjonile kirjalikult teatades. 
Komisjon püüdis Mart Kalvet ümber veenda, pakkudes talle tuge võistluse korraldamisel, kahjuks 
sellega teda ümber veenda ei õnnestunud.  
Peeti läbirääkimisi Tartu klubiga, kuid Tartu klubi ei saanud tol hetkel nii kiiresti reageerida. Jäi üle 
Tapa Traieliklubi. Tapa klubile pakkus komisjon samuti toetust võistluse korraldamisel. Tapa klubi 
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oli lõpuks nõus Eesti traieli huvides olukorra päästma ja juba kalendris olevad EMV esimesed kaks 
etappi enda kanda võtma. 
Võistluste korraldus oli eeskujulik ja EMV hooaeg sai väärikalt avatud. Komisjon pidas oma sõna 
ja otsustas klubi toetada 500 euroga. 
Selle peale Tõnis Ross küsis, et miks Pantritele võistluse korraldamist ei pakutud. 
Tõnis Rossile meenutati, et ta ise saatis komisjonile kirja, milles teavitas komisjoni, et Pantrite klubi 
sellel aastal Meistrivõistlusi korraldada ei plaani. Tõnis Ross oli selle väitega nõus ning teema 
lõpetati. 

8. Toomas Triisa küsis, miks korraldasid Pantrid ja Otepää klubi EMV I ja II etapiga samal 
ajal treeningud klubiliikmetele? 
Tõnis Ross vastas, et ei tema ega ka Otepää klubi ei ole mingeid treeninguid organiseerinud, ega 
korraldanud ning midagi sellist pole toimunud. 
Täiendavalt küsis Peeter Lääts, kas see on EMF-i liikmesklubi juhi poolt arukas käitumine, kui 
annab mõista klubiliikmetele, et ei soovita osa võtta Eesti Meistrivõistluste kahest esimesest etapist. 
Tõnis Ross vastas, et igaüks teeb ise otsuse, mina ei ole kedagi survestanud. 

9. Peeter Lääts küsis : Miks sa oled kaks aastat BMA koosolekul Läti ja Leedu kolleegidele 
valetanud, et oled EMF-i esindaja ning komisjoni liige?  
Tõnis Ross vastas, et midagi sellist pole toimunud ja palun tõesta. 
Peeter Lääts näitas Tõnis Rossile BMA koosoleku protokolli nr 2020-1,(Nimetatud protokolli saatis 
Tõnis Ross BMA koosolekule järgneval päeval isiklikult komisjonile e-posti teel.) Sellel protokollil 
on kuupäevaga 10. veebruar 2020 teiste liikmete hulgas allakirjutanud “EMF Trial commission, 
Mr. Tonis Ross, ph.+3725658370, e-mail:tonis@ross.ee “ 
Kui komisjoni poolt oli tõestusmaterjal esitatud, siis antud küsimusele ei osanud Tõnis Ross adek-
vaatselt vastata.  

10. Peeter Lääts küsis: Mis põhjusel Tõnis Ross tülitas Tapa EMV korraldajaid ähvardavate 
telefonikõnedega ning üritasi seeläbi võistluse korraldust nurjata? Tõnis Ross vastas, et keda, 
kus, millal ja et ei ole seda teinud. Kui öeldi konkreetsed nimed, kellele Tõnis Ross helistas, siis 
peale seda Tõnis Ross vaikis ning ei osanud oma käitumist põhjendada. 

11. Toomas Triisa küsis Tõnis Rossilt, kas ja millistel tingimustel on tulevikus üldse võimalik 
EMF-i ja Pantrite klubi koostöö?” 
Tõnis Ross vastas, et selle komisjoni koosseisuga Panter MC koostööd teha ei kavatse.  
Toomas Triisa lubas selle teema nõukogu lauale viia.  

12. Muud teemad.  
Seoses uute protseduuridega kohtunike kütusekompensatsiooni osas, edastati komisjoni poolt 
peakohtunikule teave, kuidas edaspidi fikseerida ning täita aruandlust. 

Vahetati mõtteid Tallinna piirkonda treening ja koolituskeskuse loomise teemal. Vaagiti väljavalitud 
sisehallide plusse ja miinuseid. Komisjoni liikmed annavad omad mõtted ja ideed komisjoni esime-
hele järgmiseks komisjoni koosolekuks. 


