
Koosoleku protokoll

Kuupäev: 22.12.2020

Asukoht: EMF kontor

Koosolekul osalesid: Toomas Triisa, Rauno Kais, Mart Kalve, Argo Raid, Peeter
Lääts, Kaino Tülle, Kaido Somelar (läbi skype).

Protokollija: Toomas Triisa

Täiendavad koosoleku märkused: koosolek lindistati Mart Kalve ja Peeter Läätsa
poolt

Koosoleku teemad Otepää Motoklubi ettepanekul: 

1. Küsimused ja faktid EMF-i tegevuse kohta, mis on seotud MTÜ Otepää Motoklubi 
võistluste välja jätmise kohta 2020 aasta võistluskalendrist.

2. Triali komisjoni 2020 aasta tegevus.

3. EMF trial alakomisjoni ja MTÜ Otepää Motoklubi vaheliste erimeelsuste lahendamine
ja koostöö jätkamine. 

Koosoleku kokkuvõte:

EMF triali komisjon selgitas aluseid ja põhimõtet, kuidas koostati 2020 võistluskalender.
Sellest said kõik osapooled aru ja olid sellega nõus. Selgus, et info ei jõudnud MTÜ
Otepää Motoklubi väitel ei ole info jõudnud MTÜ Otepää Motoklubi mailboxi. Juhatuse
esimees Rauno Kais vaatas serverist järele ja kõik meilid on läinud Otepää klubile.

- MTÜ Otepää Motoklubi kinnitas uueks ametlikuks maili aadressiks
otepaamcc@gmail.com

- MTÜ Otepää Motoklubi huvi on säilitada liikmelisus EMF-is; 

- MTÜ Otepää Motoklubi kinnitas huvi korraldada 2021 aasta EMV etapp.

- EMFi huvi on säilitada liikmelisus MTÜ Otepää Motoklubi-le; 

- MTÜ Otepää Motoklubi tulevase koostöö eelduseks EMFi ja Triali komisjoniga
on: EMFi poolne avalik vabandus seoses EMF nõukogu 27.08.2020 otsusega,
millega peatati EMF liikme MTÜ Otepää Motoklubi liikmelisus EMF-is. 

- Arvestades mototriali kogukonna huve on trial alakomisjonil huvi
jätkata koostööd MTÜ Otepää Motoklubi-ga trial motospordi edendamise
eesmärgil;

- Trial alakomisjoni tulevase koostöö eelduseks MTÜ Otepää Motoklubiga on Mart
Kalve poolne avalik vabandus seoses väärinfo jagamisega Triali üldsusele.

- Koosolekul osapooled kokkuleppet ei saavutanud.

- Koosoleku otsuse vormistamine jäi EMFi nõukogule.

mailto:otepaamcc@gmail.com


Nõukogu märkus:

Tulenevalt koosolekul arutatud asjaoludest ja järeldustest võttis EMF Nõukogu aega
kuni 7.01.2021 omapoolse vastuse vormistamiseks MTÜ Otepää Motoklubi liikme
staatuse otsustamiseks organisatsioonis. 

Lisa Protokollile 22.12.2020

30.12.2020 toimus koosolek, milles osalesid: nõukogu esimees Veiko Biene, 
nõukogu liikmed  Toomas Triisa ja  Mihkel Osula, juhatuse liige Rauno Kais ning 
triali komisjoni esindajad Peeter Lääts ning Kaino Tülle

Protokollis Toomas Triisa

Koosolekul jõuti järgmistele tulemustele:

1. Toomas Triisa kinnitas koosolekul viibijatele, et vahetult enne koosoleku algust leidis 
aset nõukogu liikme Toomas Triisa telefonivestlus Argo Raidiga (Otepää motoklubi 
seaduslik esindaja) :

Telefonivestluse käigus kinnitas Argo Raid Otepää motoklubist ja Toomas Triisa EMF-st
soovi jätkata koostööd Eesti mototraiali edendamisel aastal 2021 ühiselt EMF egiidi all. 

Argo Raid MTÜ Otepää MK poolt ja Toomas Triisa EMF i poolt vabandasid teineteise
ees

Telefonivestluse käigus lepiti kokku, et kummalgi poolel üksteise vastu pretensioone ei
ole ja 22.12.2020 seatud koostöö eeldused loetakse kehtetuks. 

2. Otepää Motoklubi MTÜ jätkab EMF-i liikmena kui see on klubi soov. Klubi ja alaliidu 
vahelised suhted on reguleeritud EMF i põhikirja, EMF i spordikoodeksi, alakomisjonide 
põhimääruse ning nõukogu-, juhatuse- ja alakomisjoni otsustega. Lisaks on aluseks 
FIM, FIM-Europe, EOK ja Eesti vabariigi seadused. 

Erimeelsusi esmajärjekorras lahendadakse osapoolte vahel ja kui see ei anna tulemust,
siis vastavalt ettenähtud korrale ja seadusele.

Kui klubi ja alaliit jälgivad antud dokumente ja suhtuvad teineteisesse lugupidavalt, siis 
näeme koostööd 2021 ja ka edaspidi.

3. Tuginedes Toomas Triisa kinnitusel toimunud telefonivestluse sisule Argo 
Raidiga, loevad EMF ja Otepää motoklubi 2020 jooksul tekkinud lahkelid lõppenuks 
ning Otepää motoklubi jätkab EMF täieõigusliku liikmesklubina enda tegevust ja järgib 
kehtestatud mängureegleid ning aksepteerib EMF-i ja selle alakomisjoni otsuseid, mis 
on tehtud vastavalt kehtivatele reeglitele.



4. Võistlukalendri koostamisel jälgib Otepää Motoklubi EMF-i kalendri koostamise 
korda. St. Komisjon kuulutab välja ajaakna võistluste korraldamise sooviavalduste 
esitamiseks. Kõik taotlused tuleb saata komisjoni ametlikule 
mailile trial@msport.ee (soovituslikult lisada ka alternatiiv kp-d). Seejärel komisjon teeb 
kalendri, arvestades kõikide korraldajate, teiste tiitlivõistluste ja naaberriikides toimuvate
võistlustega.

5. Kogu suhtlus edaspidi käib ainult läbi ametliku komisjoni maili trial@msport.ee  (st. 
alati on ametlikus suhtluses cc-na maili aadress trial@msport.ee. Suhtlus Eesti ja 
välisriikide klubidega EMF-i võistluskalendris plaanitavate võistluste ja muude ürituste 
kuupäevade ja tingimuste kooskõlastamiseks käib ainult EMF-i alakomisjoni kaudu.

Kinnitab 4.01 2021

EMF-i nõukogu esimees 

Veiko Biene 
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