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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:  18.10.2021  
Toimumise koht:   Zoom veebikeskkond  
Koosolekul osalesid:  Anti Kala, Jüri Makarov, Kaspar Kangur, Margo Sonn, 

Raido Kiisk, Raido Nei, Rauno Kais ja Tanel Leok. 
Protokollis: Raido Nei 
 
Päevakord:  

1. 2021 kokkuvõte. Muljed ja tähelepanekud aastast 2021 ning mida võiks järgmine aasta 
muuta; 

2. EMV formaat 2022. Mõtted ja ettepanekud; 
3. MX Liiga võistlustingimused; 
4. Hooaja lõpupidu. Kas, millal ja mis kujul? 
5. Tiitlivõistluste medaliomanike premeerimine.  
6. Aasta motosportlane 2021.  
7. Jääraja võistlustingimused. 
8. Motokrossi võistlustingimuste täpsustused. 

 
Arutelu/otsused:  

1. 2021 hooaja kokkuvõte – Sarnaselt eelnevatele aastatele iseloomustab 2021. aasta 
hooaega suur osalejate aktiivsus aasta alguses ning suhteliselt kesine osavõtt hooaja 
lõpus ning äärealadel toimuvatel etappidel. Üldiselt võistluste korraldamisega saadi 
ilusti hakkama. Sõitjate seas võeti positiivselt vastu klassiderohkel võistluspäeval 
päeva kaheks osaks jaotamine. Üldine informatsiooni vahetus võiks olla parem. 
Ükskikud probleemid sõitjate valedesse klassidesse registreerimisega. 
 

2. EMV 2022 – Seoses pidevalt muutuvate rahvusvaheliste suurvõistluste kalendritega on 
mõte piirduda nelja etapiga. Etapid kahe päevalised.  
Laupäeval: 85cc, MX2/125cc, MX1/MX1 local, Q Open/Q35+, KV/KV B. Arutamisel 
päeva lõppu superfinaali lisamine. Plaanis MX1 local klassi jätkamine ka 2022. hooajal. 
Plaanis on täpsustada klassi tingimusi ning teha klassi tutvustav teave.  
Pühapäeval: 65cc, MX HOBI, Naised, VETERAN, Quad (kõik quad klassid), KV (kõik KV 
klassid).  
Krossikomisjon täpsustab korraldamiseks sobilike radade tingimusi ning arutab 
täiendavalt läbi valiku tegemise korra ja võimaliku etappide rotatsiooni lahenduse.  
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3. MX Liiga 2022 – Kuni 8 etappi. Neljal etapi päev kaheks osaks koos Quad ja K/V 
klassiga. Riigi äärealadel toimuvatel etappidel osalejate arvuga. Kalendri koostamisel 
kaaluda vähem populaarsete asukohtade hooaja alguse poole liigutamisega. 
Täpsustada 85cc sõitjate klassidesse määramise tingimused. 
 

4. Tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast ei ole mõistlik suuremat koosviibimist antud 
hetkel korraldada, mistõttu saadetakse karikad liikmesklubidele.  
 

5. Tiitlivõistluste medaliomanike premeerimine – vaja luua konkreetsem süsteem. Antud 
aastal premeeritakse ühekordse toetuse kujul lähtuvalt olemasolevatest vahenditest. 
 

6. Aasta motosportlased 2021 – krossikomisjon esitab omapoolse nägemuse EMF-i 
nõukogule. 
 

7. Jääraja võistlustingimused – korrigeerida võistlusjuhendit. Täpsustada naela kohast 
informatsiooni ning lisada vajalikud joonised. Täpsustada lubatud rehvi kohast 
informatsiooni. 
 

8. Motokrossi võistlustingimuste täpsustused – juhendite koostamise protsessi paremaks 
muutmine, mis võimaldab juhendid varasemalt e-keskkonda ülesse panna. 

 


