
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni

krossikomisjoni koosoleku protokoll

Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ 
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris) 
Pärnu mnt 139E/11, 11317 Tallinn (postiaadress)

Registrikood: 80087009 

Koosoleku toimumise aeg: 05.11.2020 

Toimumise koht: Pärnu Jahtklubi Restoran 

Koosolekul osalesid: Anti Kala, Jüri Makarov, Raido Kiisk, Kaspar Kangur, 
Raido Nei, Rauno Kais. Protokollis Raido Nei.

Päevakord: 

1. Arutelu EHKK-ga koostöö suhtes;

2. Talvise võistluskalendri kinnitamine;

3. 2021. aasta EMV ja hobisarja võistlusformaadi arutelu;

4. Kaspar Ehasalu avaldus sõita veel 1 aasta 65cc klassis;

5. Adrenaline Arena Cup 2020/2021;

6. Hooaja ja ühekordsete litsentside hindade arutelu;

7. Raido Nei liitumine krossikomisjoniga.

Arutelu/otsused: 

1. Arutati EHKK sarja poolset koostöö nägemust. Leiti ühised punktid ning määrati teemad,
mis vajavad täiendavaid läbirääkimisi. Oliver Sepale esitatakse koostöö nägemus, mille
järel lepitakse kokku kohtumine ning toimub erinevate koostöö punktide läbirääkimine. 
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2. Talvine võistluskalender (jäärada)
• 16.01.2021 – Harku
• 23.01.2021 – Viljandi (Paala järv)
• 30.01.2021 – Pärnu
• 06.02.2021 – Tartu
• 13.02.2021 – Valga/Valka
• 20.02.2021 – Äksi
• 24.02.2021 – Pärnu

Võimalus jääraja reegleid kommenteerida ning täiendusettepanekuid teha ühe nädala
jooksul. Kommentaarid ning täiendusettepanekud koondavad kokku ning esitavad EMF-i
liikmesklubide esindajad. Teade jääraja reeglite kommenteerimise võimaluse kohta ilmub
EMF-i kodulehel.

3. Arutati erinevaid võimalusi EMV klasside paremaks täituvuseks. Konkreetsed lahendused
vajavad täiendavat arutelu. Eesti Karikavõistluste sari. Etappide arv täpsustamisel.
Toimuvad Eesti Meistrivõistlustest eraldi. Klasside vahel ümber tõstmist hooaja jooksul ei
toimu, kui just sõitja oskus/kiirus ei vasta selgelt antud klassile. Ümbertõstmise otsuse teeb
krossikomisjon. Karikasarja täpne punktisüsteem täpsustamisel.

4. Reeglid on kõigile ühesugused. Lähtudes varasematest otsustest on erandkorras võimalik
Kaspar Ehasalul sõita soovi korral veel 1 aasta 65cc klassis väljaspool arvestust.

5. Adrenalin Arena Cup 2020/2021 – toimumine sõltub haigusepuhangute arengust. Kui riigi 
piirid pannakse kinni, siis tõenäoliselt ei toimu. Võistluse toimumise korral, teavitab 
korraldaja sellest ca 2 nädalat enne võistlust ette.

Arutati võimalike teiste võistluste korraldamist Adrenaline Arenal. Ettepanekud arutatakse 
täiendavalt läbi Peeter Põldaruga. 

6. Arutati hooaja ja ühekordsete litsentside hindade korrigeerimist. Uute hindade ettepanekud
esitatakse nõukogule. Arutati ettepanekut muuta litsentsi kehtivus täis aasta põhiseks (1.
jaanuar – 31. detsember).

7. Raido Nei liitumine krossikomisjoniga – tegevusvaldkond hobiklassid.
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