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Päevakord:
MTÜ Otepää Motoklubi esindaja Mart Kalve ja MTÜ MC Panter esindaja Tõnis Ross’i
EMF-liikmesklubi esindajale ebakohane käitumine ja koostöösoovi puudumine.

Arutelud ja otsused:
Komisjoni liikmed andsid ülevaate seni toimunust.
• Tõnis Ross osales 10.02.2020 BMA koosolekul, esitledes ennast EMF-i traieli komisjoni
liikmena (BMA 10.02.2020 protocol No.2020-1). Vastav volitus EMF-i esindamiseks
Tõnis Rossil puudus.
• 13.07.2020 on Tõnis Rossile saadetud kirjalik arupärimine selle tegvuse kohta.
Arupärimisele ei ole Tõnis Ross vastanud.
• 29.07.2020 toimunud traieli alakomisjoni koosolekul, peale paljude muude temaga
seotud probleemide arutelu teatas Tõnis Ross, et tema juhitav klubi ei kavatse EMF-i
komisjoniga koostööd teha. (Traieli alakomisjoni koosoleku protokoll 29.07.2020 Punkt
11)
• Mart Kalve on saatnud klubi liikmetele kirja: “Miks Otepää motoklubi loobus EMV
korraldamisest”. Nimetatud kiri sisaldab hulgaliselt valesid. Valede toel halvustab Mart

Kalve oma kirjas EMF-i ja selle alakomisjoni mainet. Samuti õhutab Mart Kalve selles
kirjas klubi liikmeid oma eeskujuga mitte osalema EMF-i egiidi all toimuvatel Eesti
Meistrivõistlustel. Selline käitumine ei ole kohane EMF-i liikmesklubi esindajale.
• EMF-i nõukogu ja alakomisjon on soovinud Otepää Motoklubi esindajatega kohtuda, et
tuua selgust tekkinud olukorda ja arutleda koostöö võimaluste üle tulevikus. Vastav
ettepanek on saadetud kolmel korral klubi esindajatele, kuid kohtumisest on iga kord
keeldutud.
Komisjon koos juhatuse ja nõukogu liikmetega püüdis leida lahendust, kuidas lõpetada
traieli kogukonda lõhestav destruktiivne tegevus eelpool nimetatud isikute poolt ning
komisjonil oleks kahe isiku tekitatavate intriigide lahendamise asemel võimalik spordiala
arendamisega tegeleda.
Peale pikka arutelu jõuti üksmeelsele otsusele, et ainuvõimalik lahendus on nimetatud
klubide EMF-i liikmelisuse peatamine.
Kuna tekkinud olukorra osas ei ole komisjonil nimetatud klubide liikmetele mingeid
etteheiteid, palus komisjon antud otsus vormistada selliselt, et otsuse negatiivne mõju
klubide liikmetele oleks minimaalne.
Otsustati teha ettepanek EMF-i juhatusele:
1. Peatada MTÜ MC Panter EMF-i liikmelisus. Kõikidel litsentsiga sportlastel
säilitada kehtiv hooaja litsents ning ametlikud võistluste tulemused.
2. Peatada MTÜ Otepää Motoklubi EMF-i liikmelisus. Kõikidel litsentsiga
sportlastel säilitada kehtiv hooaja litsents ning ametlikud võistluste
tulemused.

