EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON
ESTONIAN

MOTORCYCLING FEDERATION

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni
Speedway komisjoni koosoleku protokoll 24.05.2021
Nimi ja asukoht:
Registrikood:
Koosoleku toimumise aeg:
Toimumise koht:

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ Regati pst 1,
11911 Tallinn (registris)
Pärnu mnt 139E/11, 11317 Tallinn (postiaadress)
80087009
24.05.2021
Tabasalu Babyback

Koosolekul osalesid: Martin Mandre, Rain Purge, Kristy Roostfeldt, Rauno Kais
Protokollis: Rain Purge
Päevakord:
1. Hooajalitsentside tasu
2. 30.04 toimunud nõupidamise kokkulepete/otsuste kinnitamine
2.1 Kohtunike koolitused, põhimõtted
2.2 Kohtunike tasemed
2.3 Välisvõistlused (SM liiga, BSL jne)
3 Aladistsipliini ajaloo talletamine

Arutelu / otsused:
1. Hooajalitsentside tasu
Võistlejate poolt on tulnud signaalid, et hooaja litsents on kallis soetada, kui võistlusi toimub 1-2
tk aastas.
EMF juhatus (Rauno Kais) tegi ettepaneku, et kui ei ole piisavalt võistlusi, siis võivad sõitjad
neil üksikutel võistlustel kasutada ühekorde litsentsi soetamise võimalust. Vastuväiteid
komisjoni liikmete poolt ei olnud.
2. Kohtunike koolitused
2.1 Täpsustati kohtunike koolituse läbiviimise põhimõtteid.
• Kohtunike koolituste läbiviimise ja akrediteerimise eest vastutab EMF-i alakomisjon
• Vastavalt spordikoodeksi A ja B taseme koolitused korraldab alakomisjon
• C taseme koolitused ja täiendkoolitused võib läbi viia vabalt valitud alakomisjoni poolt
aktsepteeritud koolitaja. Koolituse toimumine kooskõlastada eelnevalt alakomisjoniga.
• Olemasolevad kohtunike litsentsid, mis lõppevad aastal 2021, pikendada kuni 30.04.2022.
Komisjoni liikmete eriarvamus, otsustati hääletada 2 poolt 1 vastu.
• EMF alakomisjon korraldab hiljemalt 1.mai 2022 uue kohtunike koolituse, mille alusel
olemasolevad litsentisd viiakse vastavusse spordikoodeksiga.
• Keskkonnakaitse spetsialist on vajalik alates 2023. hooajast. Koolituse tõendusdokumendid
ja tulemused tuleb arhiveerida ja edastada EMF-i sekretärile. Kohtunike koolituse
tulemused kooskõlastab alakomisjon ja edastab need EMF-i sekretärile avalikustamiseks.
• Erandkorras aktsepteerida MK Ranna Speedway poolt esitatud täiendkoolitus ning
litsentside tasemete määramise ja uute litsentside väljastamise taotlus. Koolituse
tõendusdokumendid esitada alakomisjonile ja EMF-i sekretärile.
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Erandkorras kuni 30.04.2022 võib väljastada koolituse tulemusena ning positiivse testi
tulemusena KOHTUNIK B taseme litsentsi isikule, kellel on varem olnud (speedway)
kohtuniku litsents või on viimase 2 aasta jooksul osalenud vähemalt 4 võistlusel
abikohtunikuna ilma kohtuniku litsentsi omamata.

2.2 Kohtunike tasemed
2.2.1 Kohtunike tasemed klubivõistlustel.
•
•
•
•
•

Klubivõistlused, mis on korraldatud EMF egiidi all, võib korraldada vähendatud kohtunike
koosseisus.
Võistluse läbiviimise eest vastutab kohtunik/direktor, kellel peab olema alates 01.05.2022
kehtiv B taseme speedway kohtuniku litsents.
Kindlasti tuleb läbi viia tehniline kontroll, võistlustel peab olema meditsiiniline julgestus ning
tuleb tasuda EMF registreerimise tasu.
Klubi võistlusel osalemiseks peavad olema sõitjatel võistluslitsentsid
Spordikoodeksist eemaldada TR lisa.

.
2.2.2 Kohtunike tasemed tiitlivõistlustel
• Kõikidel EMV/EKV etappidel alates 01.05.2022 peavad olema minimaalselt järgmise
tasemega kohtunikud
• Võistluste peakohtunik(A)
• Võistlute direktor (A)
• Võistluste sekretär (B)
• Tehniline kontroll( B TK)
• Stardikohtunik,(B)
• Boksikohtunik (C)
• Rajakohtunikud võivad osaleda vastava instruktaaži läbimisel. Instruktaaži võib läbi viia
kohapeal võistluste peakohtunik või direktor. Ajamõõtjad speedway võistlustel pole
kohustuslik vaid soovituslikud.
2.3. Välisvõistlused (SM liiga, BSL jne)
• Muud võisltused ( SM Liiga, BSL jne) võistlused viiakse läbi vastavalt konkreetsetele liiga /
motoliidu reeglitele, korraldaja edastab kinnitatud juhendi EMFi (komisjon, juhatus), tasub
võistluse registreerimise maksu (kolmandate osapoolte kindlustus).
3. Aladistsipliini ajaloo talletamine.
• Aladistsipliini ajaloo talletamise eest vastutab komisjon. Kokkuleppeliselt tegeleb sellega
komisjoni liige Kristy Roostfeldt.

