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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:  03.11.2021  
Toimumise koht:   Pärnu mnt 139E/11, Tallinn 
Koosolekul osalesid:  Anti Kala, Jüri Makarov,, Margo Sonn, Raido Kiisk,  

Raido Nei, Rauno Kais, Tanel Leok, Martin Arumäe ja 
Kristin Karro. 

Veebivahendusel osalesid: Kaspar Kangur 
Protokollis: Raido Nei 
 
Päevakord:  

1. Sõnavõtud. Vabamikrofon kuni 5min. osaleja kohta. 
2. Jääraja tingimuste muutmine/kinnitamine ja avaldamine. Talvine kalender. 
3. Suvine kalender. EMV, ENKV ja MX Liiga etappide arv. Mis, millal, kus. Formaadid, 

ajakavad.   
4. Võistlusjuhendite koostamine, avaldamine efektiivsemaks. Lahendused. 
5. Motokrossi võistlustingimuste muutmisettepanekud. 
6. Kestvuskrossi võistlustingimuste muutmisettepanekud.  
7. Kohtunikud. Mured, probleemid, lahendused. 
8. Ajavõtt. Mured, probleemid, lahendused. 
9. PitBike. Esindaja vajadus. 
10. Kohal algatatud teemad. 

 
Arutelu/otsused:  

1. Sõnavõtud – Nõukogu poolt positiivne tagasiside komisjoni töö kohta lõppenud 
hooajal. Komisjoni liikmete poolne seisukoht on, et on olnud aega töö ülesannetega 
harjuda ning omavaheline koostöö on paika saanud. Kogu rahastuse ning eelarve 
vajab paremat ning selgemat ülevaadet. 
 

2. Jääraja tingimused – tehtud korrektuurid sõiduaegade, naelade kasutamise, 
tulemuste arvestamise osas. Jääraja tingimused kinnitatud ning avaldatakse 
esimesel võimalusel. 

 
3. Suvine kalender – EMV – 4 etappi, MX Liiga – 8 etappi,  ENKV – 8 etappi. 

EMV – MX1 klass muutub MX Pro klassiks (open) ning MX1 local muutub MX local  
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(open). MX Liiga jätkub sarnasel kujul. Täpsemad muutused tuuakse välja 
motokrossi võistlustingimustes. 

 
4. Võistlusjuhendid – Luuakse üldine juhendi põhi ning detailne võistlusjuhend ilmub 

võistluse toimumise nädalal. Vaadatakse üle kodulehel võistluste registreerimise 
ning juhendite osa. 
 

5. Motokrossi võistlustingimused – täpsustatud võistlustehnika kasutamis tingimusi 
erinevates võistlusklassides, boksialal liikumise tingimusi. 65cc klassis 2022 
hooajast alates sinine numbri taust. Motokrossi võistlustingimused kinnitatud ning 
avalikustatakse peale arutatud muudatuste sisse viimist. 

 
6. Kestvuskrossi võistlustingimused – ümberkorraldused klasside osas. 

Ebapopulaarsete klasside kaotamine. Sõidupikkuste põhiste klasside loomine. 
Kestvuskrossi tingimused kinnitatud ning avalikustatakse peale arutatud 
muudatuste sisse viimist. 

 
7. Kohtunikud – rajakohtunike puudus, vajab süsteemset lähenemist, et tekitada 

juurde koolitatud ning litsentseeritud kohtunike. Arendamisel koolitusprogramm. 
 

8. Ajavõtt – Esinesid mõningad probleemid lõppenud hooajal. Arutatud erinevaid 
lahendusi olukorra parandamiseks. Vajadusel muudatuste tegemine olemasolevas 
süsteemis. 

 
9. Pitbike – toimuvad läbirääkimised võimalik komisjoni liikmete kandidaatidega. 

 
10. Muu – Stardinumbrite tabeli korrastamine, noortesarjade parem promomine. 
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