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Päevakord:
1. Litsentside maksumused 2021;
2. Kalendri korrektuurid;
3. Uuendused kestvuskrossis;
4. MX Liiga võistlustingimused;
5. Motokrossi võistlustingimuste täpsustused;
6. Täiendavad arutuse teemad.
Arutelu/otsused:
Litsentside maksumused 2021 – Esitleti 2021 aasta litsentside valikut ning nende maksumusi, mis esitati koosoleku
lõpus nõukogule ülevaatamiseks ning kinnitamiseks. Arutati litsentsitaotlus protsessi lihtsustamist. Vastavad
tegevused arutatakse täiendavalt läbi peale litsentsi hindade kinnitamist.
Korrektuurid kalendris:
• Korvide ja Quadide EMV etapi (23.05.2021) ümber tõstmine 08.-09. mai nädalavahetusele. Vaja kooskõlastada
Saku offroad võistluse korraldajaga.
• Soolode EMV etapi (22.05.2021) ümber tõstmine 05.-06. juuni nädalavahetusele (MM ja EM võistlustega
kattumise tõttu). Vajadusel Karksi-Nuia korvide ja quadide EMV etapp liigutamine 06.06.2021.
• Arutada EHKK ja KQK etappide korraldajatega kattuvate võistluste ümber paigutamist.
Kestvuskrossi uuendused:
Esitleti kestvuskrossi uusi klasse (65cc, 85cc ning MX Amatöörid ja kinnitati nende sõitude pikkused. Korrigeeriti
kestvuskrossi päevakava vastavalt uutele klassidele. Määrati üldarvestuse ning klassipõhine punktisüsteem.
MX Liiga võistlustingimused:
Kinnitati võistlusklassid ning nende nimetused. Määrati võistlejate klassides ümbertõstmise tingimused. Esitati sarja
põhist ning ühekordset litsentsi. Litsentside maksumus saadeti nõukogule kinnitamiseks. Määrati uue sarja
punktisüsteem. Määrati naiste klassi eraldis sõidu toimumise tingimused. Kogu vastav informatsioon viiakse sisse
motokrossi võistlustingimustesse ning avalikustatakse esimesel võimalusel.
Korrektuurid võistlustingimustes:
65cc klassis numbrimärgi tausta värvi ühtlustamine teiste FIM sarjadega (sinine taust). Ülemineku aastal (2021)
kasutusel paralleelselt vana ja uut värvi taustad. Motokrossi võistlustingimustesse viiakse sisse täpsustused etapi
arvestuse, starti hilinemise ning kollase lipu eiramise osas.

Eest Mootorrataspordi Föderatsioon
Pärnu maantee 139E/11, 11317 Tallinn
Telefon: +372 682 5273, e-mail: info@msport.ee
www.msport.ee

