
                                                                                                                        

EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON
E S T O N I A N     M O T O R C Y C L I N G    F E D E R A T I O N

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu koosoleku protokoll

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.

PÄEVAKORD:
1. Eesti Olümpiakomitee spordiarbitraaži lahendi ja kompromissi täitmine;
2. Spordikoodeksi muudatused;
3. Muud teemad.

OTSUSED/ARUTELUD:

1. Tanel Rauk ja Krissu Konoplitski esitasid MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) nõukogu 
20.10.2021. a koosoleku protokolli punkti 7 (otsus premeerida motosportlasi rahvusvaheliste tiitlivõistluste 
poodiumikohtade puhul toetusega ning rahaliste toetuste (preemiate) maksimummäärade kehtestamine) suhtes 
kaebuse Eesti Olümpiakomitee (EOK) spordiarbitraažile.
EOK spordiarbitraaž menetles mainitud kaebust ning selle tulemusena sõlmisid kaebuse esitajad ja EMF
kaebuse läbivaatamisel kompromissi EOK spordiarbitraaži ettepanekul vahekohtu poolt väljapakutud
tingimustel. Selle kohaselt tühistab EMF-i nõukogu esmalt 20.10.2021. a koosoleku protokolli punkti 7 ning
koostab 2021. hooaja tipptulemuste eest rahaliste toetuste määramise kohta uue otsuse, koos selgete ja
arusaadavate põhjendustega.

Nõukogu otsustas tänasel koosolekul tühistada EMF-i  20.10.2021. a nõukogu protokolli punkt 7 täies ulatuses
ning koostas rahvusvahelise tiitlivõistluste tulemuse eest toetuse määramise kohta uue otsuse, mis on avaldatud
eraldi dokumendina (EMF noukogu otsus 0402-2022.pdf) EMF-i koduleheküljel (www.msport.ee).

2. Juhatus esitles nõukogule EMF-i Spordikoodeksi muudatusi ning nõukogu otsustas, et lõplik versioon 
täiustatud Spordikoodeksist kinnitatakse lähima kahe nädala jooksul ja avaldatakse EMF-i koduleheküljel ning 
vastavasisuline teavitus saadetakse ka kõikidele EMF-i liikmesklubidele.

3. Muud teemad:
– Vaadati üle EMF-i uue veebilehe kujundus ning uus koduleht muudetakse avalikuks hiljemalt 1. märtsiks;
– EMFi juhatus raporteeris ka uue EMF-i litsentsitellimise süsteemi (intranet) arengutest. Süsteem on viimases 

arendusjärgus ning valmib samuti hiljemalt 1. märtsiks;
– Seoses keeruliste aegadega, kus paljud inimesed haigestuvad, võib juhtuda, et just nendel põhjustel ei pruugi 

lehed täpselt 1. märtsiks avaneda, kuid EMF-i kontor teeb omalt poolt selleks kõik, et asjad valmiksid 
väljalubatud kuupäevadeks.

Eest Mootorrataspordi Föderatsioon
Pärnu mnt 139E/11, 11317 Tallinn

Telefon: +372 682 5273, e-mail: info@msport.ee, www.msport.ee
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