
                                                                             

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni
krossikomisjoni koosoleku protokoll

Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Fo� deratsioon MTÜ�  
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris) 
Pa� rnu mnt 139E/11, 11317 Tallinn (postiaadress)

Registrikood: 80087009 
Koosoleku toimumise aeg: 05.03.2021 
Toimumise koht: Zoom veebikeskkond 
Koosolekul osalesid: Anti Kala, Ju� ri Makarov, Raido Kiisk, Margo Sonn, 

Raido Nei, Rauno Kais, Martin Aruma�e.
Protokollis: Raido Nei

Päevakord: 
1. Vo3 istlusnumbrite broneerimise kord 2021;
2. MX Liiga vo3 istlusklassidesse jaotus;
3. Kestvuskrossi vo3 istlustingimused 2021;
4. Motokrossi vo3 istlustingimused 2021;
5. Eesti Meistrivo3 istluste MX1 klass;
6. Ta� iendavad arutuse teemad.

Arutelu/otsused: 

1. Vo3 istlusnumbrite  broneerimise  kord  2021  –  Broneerituid  vo3 istlusnumbrite  tabel
vaadatakse  u� le.  Viimased  aastad  kasutuseta  olnud  numbrid  muudetakse  vabaks.
Vo3 istlusnumbri  broneerimise  aluseks  ja� a�b  kehtiva  vo3 istluslitsentsi  olemasolu.
Ko3 ikides  masinaklassides  on  numbrid  1-3  broneeritud  eelmise  hooaja  Eesti
meistrivo3 istluste  TOP  3  vo3 istlejatele  (kuid  vo3 ib  kasutada  ka  tema  enda
bra�ndinumbrit). Suured soolod klassi numbreid 4-10 saavad broneerida EMV MX1,
MX2, MX125 ning MX Liiga MX PRO klassi so3 itjad. Va� ikestes klassides (50cc, 65cc,
85cc) numbrite 4-10 broneerimisel eeso3 igus eelmise hooaja Eesti meistrivo3 istluste
TOP 10 vo3 istlejatele. 

2. MX  Liiga  vo3 istlusklassidesse  jaotus  –  Aluseks  vo3 etakse  2019.  ja  2020.  hooaja
tulemused ning luuakse uued vo3 istlusklassidesse jaotused. 

3. Kestvuskrossi  vo3 istlustingimused  2021  –  vaadati  u� le  kestvuskrossi
vo3 istlustingimused ning kinnitati 2021. aastaks planeeritud muudatused.

4. Motokrossi  vo3 istlustingimused  2021  –  vaadati  u� le  motokrossi  vo3 istlustingimused
ning kinnitati 2021. aastaks planeeritud muudatused.
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5. Eesti  Meistrivo3 istluste  MX1  klass  –  Eesti  meistrivo3 istluste  MX1  klass  jaotatakse

kaheks:  MX1inter  ja  MX1  EKV  (Eesti  karikavo3 istluste  klass).  MX1 inter –  kohalikud
vo3 istlejad, kes on osalenud viimastel aastatel va� lismaa sarjades ning ko3 ik va� lismaa
vo3 istlejad.  
MX1Inter ma�a� ratakse krossikomisjoni otsusega. MX1 EKV – ainult kohalikud MX1 klassi
so3 itjad, vo3 isteldakse MX1 Eesti karika peale. Mo3 lema klassi so3 itjate punktid la�hevad
u� ldarvestuse  alusel  MX1  EMV  arvestusse.  Ta�psemad  klassidesse  ma�a� ramise
tingimused ning klasside nimekiri avalikustatakse la�hiajal.
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