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2020 aasta EMV kokkuvõte
Litsentsid
2021 EMV
2021 Harrastajad / TOP200
2021 Külgkorvid ja Quadid
2021 Noored
2021 Kestvuskross
2021 Jäärada
2021 Võistlustingimused

Arutelu/otsused:

1. Aasta oli keeruline just eriolukorra tõttu, kus tuli teha korduvalt võistlus
kalendrit ümber. Rauno Kais tutvustas komisjonile jooksva aasta numbrilisi
kokkuvõtteid ning jagas tagasisidet, et EMV toetajad jäid võistlustega rahule.
Niisamuti oldi rahul kõikide EMV etapi korraldajatega, radadega,
pealtvaatajate arvuga, toitlustajaga ning ka meediakajastusega.
2. Rauno Kais tutvustas litsentside võrdlustabelit jooksva aasta põhjal.
Krossikomisjoni poolt tehti ettepanek muuta ühekordsete litsentside hinda
ning kindlasti teha järgmiseks hooajaks täpsem selgitustöö kõikidele EMF
liikmesklubidele ja võistlejatele, tuues detailselt välja, mida võistluslitsent ja
kindlustus sisaldavad. Arutelu sel teemal jätkub.
3. Arutati EMV formaadi muutmist, nii klasside, kui ka päevakava suhtes. Martin
Arumäe, kui nõukogu esindaja tutvustas esialgseid plaane, milmääral toetusi
tuleb juurde ja vastupidi kaob. Teemaks tuli ka EMV etapi tegemine koostöös
Lätiga.
4. Jagati infot, et nõukogu poolt alustati läbirääkimisi EHKK esindajaga. Sellega
seoses arutati läbi võimalikud koostöö võimalused, samas vaadati kriitiliselt
üle ka praegune TOP200 formaat.
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5. Samuti jagati infot, et nõukogu poolt on alustatud KQK esindajaga
läbirääkimisi. Arutati, millised võiksid olla võimalikud koostöö variandid ning
selle puudumisel, millised oleksid võimalikud uued võistlused.
6. Krossikomisjonis noorte esindaja Ilmar Ojase astus tagasi ning nõukogu poolt
otsitakse uus esindaja. ENKV formaadiga ollakse rahul ning arutati võimalike
uute klasside lisamist.
Eraldi soovitakse veel suuremat rõhku panna Noorte laagritele,
koormustestile ja noorte Team Estonia kanditaatidele. Viimasega hakkab
rohkem tegelema eraldi palgatav inimene, keda peale töökohale määramist
tutvustatakse ka kõigile.
7. Kestvuskrossi esindajaks saab Raido Kiisk, sellega seoses ollakse edaspidi
tihedamalt kontaktis ka enduro komisjoniga. Luuakse järgmiseks aastaks
üldarvestuse süsteem. Lisaks arutati lisa klassi sisse toomist – täpsemaid
detaile veel arutatakse.
8. Jääraja tingimused vaadatakse novembri kuu jooksul üle ning avaldatakse
esimesel võimalusel. Juba võetakse vastu võistluste korraldamise
sooviavaldusi.
9. Võistlustingimuste osas tuli hooaja jooksul välja mõningad pisipuudused, mis
vajavad pikemat lahti seletamist või täiendamist.
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