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Koosolekul osalesid: Keity Meier, Kristin Karro, Helen Mäerand, Anastassia Kovalenko, Helen
Urbanik, Rauno Kais (juhatuse esimees), Kristel Raba (elektroonselt), Kadri Ehamäe
(elektroonselt). Protokollis Kristin Karro.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Naiste alakomisjoni loomise olulisusest
Võimalused ja lahendused seoses naiste/tüdrukute toomisega motosporti
Info jagamine motospordist huvitatud naistele
Naiste klassid erinevates distsipliinides
Komisjoni esinaise valimine

Arutelu/otsused:
1. Eesti mootorrattaspordis tegeleb eri distsipliinides ja eri tasemel mitukümmend naist
ja tüdrukut. Paljudes distsipliinides nagu näiteks trial, motokross või ringrada on
tüdrukute seast kasvamas rohkelt järelkasvu. Sarnaselt rahvusvahelisele
föderatsioonile on EMF algatanud naiste alakomisjoni, mille eesmärgiks on
mootorrattaspordi populariseerimine naiste ja tütarlaste seas ning tulevikus
tippsõitjate kasvatamine, muuhulgas on eesmärk kunagi olla väljas naiste Team
Estoniaga motokrossis, enduros jm distsipliinides, kus see on võimalik.
2. Arutati erinevate võimaluste üle, kuidas mootorrattasporti naistele tutvustada. Neid,
kes juba tänaval sõidavad võiksid kõnetada rajapäevad kardiradadel, kus saaks oma
oskusi lihvida tänavaratta, krossiratta vms kergema variandiga. Teha koostööd
rajapäevade korraldajate, kardiradadega.
Talvel võiks erinevaid alasid nagu enduro, trial jms võimalusel tutvustada Keila
motohallis demopäeva vormis. Koostöös erinevate mootorrattamüüjate ja
treeningrühmadega nagu Kiilimoto, Motokrossipisik jt.
14. augustil toimub Eesti auto- ja mootorrattaspordi ühine 100. juubeli üritus,
perepäev Tallinna Lauluväljakul. EMF-i naistekomisjon on seal kindlasti väljas
omapoolse tutvustava väljapanekuga.
Samuti olla väljas (8. mail) Pärnus Mootorrattahooaja avamisel. Võimalik, et ka
naismotosportlaste esindus paraadil.
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3. Luua Facebooki ja Instagrami lehed. Oma logo. Lisada ja jagada uudiseid
naismotosportlaste tegemistest. Kindlasti teha koostööd naismootorratturite klubiga
WIMA.

4. Otsustati luua motokrossis ohutuse ja parema konkurentsi tagamiseks eraldi naiste
klass — alguses TOP200 sarjas ja tulevikus viia üle Eesti meistrivõistluste sarja.
5. Komisjoni esinaiseks valiti Anastassia Kovalenko.
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