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Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu otsus

04.02.2022

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: 04.02.2022 kell 12:00-13:30
Toimumise koht: EMF-i kontoris
Koosolekul osalesid: Veiko Biene (nõukogu esimees), Martin Arumäe, Toomas Triisa, Mihkel Osula (Zoomi 
vahendusel), Marko Saareke (Zoomi vahendusel), Rauno Kais (juhatuse liige). Protokollis Helen Urbanik.

OTSUSED

Võttes arvesse, et:

(i) MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon nõukogu 20.10.2021. a koosoleku protokolli punktiga 7
otsustati premeerida motosportlasi rahvusvaheliste tiitlivõistluste võitude puhul toetusega ning kehtestati
rahaliste toetuste (preemiate) maksimummäärad;

(ii) Tanel Rauk ja Krissu Konoplitski esitasid punktis (i) nimetatud protokolli punkti 7 suhtes kaebuse Eesti
Olumpiakomitee spordiarbitraazile;

(iii) Eesti Olumpiakomitee spordiarbitraaz menetles Tanel Rauk ja Krissu Konoplitski kaebust; 
(iv) Kaebuse esitajad ning MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon sõlmisid kaebuse läbivaatamisel

kompromissi Eesti Olumpiakomitee spordiarbitraazi ettepanekul vahekohtu poolt väljapakutud
tingimustel; 

(v) Kompromissi kohaselt MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu koostab (vormistab) 2021.
hooaja tipptulemuste eest rahaliste toetuste määramise kohta uue otsuse, koos selgete ja arusaadavate
põhjendustega.

(vi) Kompromissi täitmiseks MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu võtab vastu järgneva
otsuse EMF-i põhikirja punkti 4.2.5 alusel.

1.1. Nõukogu otsustas tuhistada MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni  20.10.2021. a nõukogu
protokolli punkt 7 täies ulatuses;

1.2. Nõukogu otsustas teha rahvusvahelise tiitlivõistluste tulemuse eest toetuse määramise kohta uue otsuse
alljärgnevalt:

1.2.1. Kehtestada rahaliste toetuste maksimummäärad sportlase premeerimise korral rahvusvaheliste
tiitlivõistluste võitude puhul. Rahalise toetuse maksimummäärad on järgnevad:

Võistlus/sari I koht II koht III koht

Täiskasvanud MM 10 000 € 5 000 € 3 000 €

MK 5 000 € 2 500 € 1 500 €

EM 5 000 € 2 500 € 1 500 €

EK 1 000 € 500 € 300 €

Juuniorid (alates 12 a) * MM 5 000 € 2 500 € 1 500 €

MK 1 500 € 1 000 € 500 €

EM 3 000 € 2 000 € 1 000 €
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1.2.2. Erandkorras võib EMF-i nõukogu otsustada toetuse maksmise ka nooremale sportlasele, kui 12 eluaastat.
1.3. Nõukogu otsustas anda 2021. a hooaja tipptulemuste eest toetust alljärgnevatele sportlastele ja

alljärgnevates summades arvestades nende tulemusi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning alltoodud
asjaolusid ning kaalutlusi:

1) Priit Biene 3000 eurot - Enduro MK Open 4T võitja;
2) Kevin Saar 3000 eurot - motokrossi EM võitja klassis Quad; 
3) Aksel Pärtelpoeg 500 eurot - Supermoto EM III koht klassis S3;
4) Lucas Leok 1000 eurot - motokrossi EM võitja klassis 65cc;
5) Jane Ilves 200 eurot - kestvuskrossi EK II koht klassis Naised. 

Toetuse määramisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest ja kaalutlustest:
Esiteks, toetuse määramine ning selle võimalik suurus on EMF-i nõukogu diskretsiooni- ehk kaalutlusotsus.
Rahvusvahelisel tiitlivõistlusel poodiumikoha saavutamine ei garanteeri ega taga sportlasele toetuse määramist
a priori. Samuti ei anna rahvusvahelisel tiitlivõistlusel poodiumikoha saavutamine sportlasele õigust nõuda
EMF-ilt toetuse maksmist. Toetuse maksimummäärade kehtestamine ei tekita motosportlasele mistahes
subjektiivset nõudeõigust toetuse saamiseks EMF-i vastu. Toetuse määramise otsustamisel võetakse
võistlustulemuse kõrval muu hulgas arvesse motosportlase käitumise vastavust EMF-i põhikirjale ning muudele
organisatsioonis kehtivatele dokumentidele, s.h spordikoodeksile ja nõukogu otsustele, vastaval1 kalendriaastal.
Samuti võetakse arvesse sportlasele EMF-i poolt tehtud ettekirjutusi ja nende täitmist sportlase poolt vastaval
kalendriaastal. Toetusele kvalifitseerumiseks peab sportlase tegevus vastaval kalendriaastal olema kooskõlas
EMF-i põhikirja ning muude EMF-i kui organisatsiooni otsuste ning dokumentidega, sh EMF-i
spordikoodeksiga osas, mis puudutavad sportlast ja tema tegevust motosportlasena. Sportlane ei kvalifitseeru
toetusele, kui sportlane on vastaval kalendriaastal käitunud viisil, mis annab EMF-le õiguse sportlase
sõitjalitsents määratud ajaks peatada või see tuhistada, kohaldada võistluskeeldu või muul viisil oluliselt
kahjustab EMF-i või motospordi mainet.
Teiseks, vastavale kalendriaastale eelnenud aasta(te) rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemused ning sportlase
käitumine ning muud teod ei mõjuta toetuse määramist/mitte määramist vastava kalendriaasta võistlustulemuse
eest.
Kolmandaks, toetuse maksimummäärade kehtestamine määrab kindlaks rahalise toetuse maksimaalse suuruse,
mis sportlasele vastavasisulise otsuse tegemise korral toetusena makstakse. Toetust ei maksta välja ule
kehtestatud maksimummäära. Kull ei tähenda toetuse maksimummäärade kehtestamine seda, et toetus
määratakse igakordselt maksimaalses ulatuses. Toetuse määramine ning toetuse täpne iga-aastane suurus sõltub
EMF-i majanduslikust seisundist, võimekusest ning vabade rahaliste vahendite olemasolust eelarves vastava
kalendriaasta viimases kvartalis. Seetõttu otsus toetuse maksmise, selle suuruse ja saaja kohta tehakse reeglina
kalendriaasta viimases kvartalis. Toetust ei määratud rahvusvahelisel tiitlivõistlusel poodiumikoha saavutanud
sportlastele, kellel esines nõukogu hinnangul vastuolusid või minetusi ulaltoodud tingimuste osas vastaval
kalendriaastal.

Muud märkused:

Veiko Biene ei osalenud toetuse määramise otsustamisel Priit Bienele. Veiko Biene lahkus koosolekult
hääletuse toimumise ajaks. Antud sportlase osas võeti otsus vastu uhehäälselt teiste nõukogu liikmete poolt.

1 s.o kalendriaastal, mil sportlane saavutas poodiumikoha rahvusvahelisel tiitlivõistlusel.
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