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Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni 

traieli 

alakomisjoni koosoleku protokoll 

 

 

Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ  

Pärnu mnt 139E/11, 11317 Tallinn  

Registrikood: 80087009  

Koosoleku toimumise aeg: 2.02.2022 

Toimumise koht: EMF kontoris Pärnu mnt 139E/11, Tallinn 

 

Koosolekul osalesid:  

Kati Soonvald 

Meelis Mangusson 

Kaupo Karuauk 

Osales ka Rauno Kais EMF poolelt 

 

Protokollis: Kaupo Karuauk 

 

Päevakord:  

1. 2022 hooaja triali võistluskalendri koostamiseks tulnud klubide sooviavalduste ülevaatus ning 

komisjoni järgmised tegevused. 

2. Kohtunike esindaja leidmine, staatus ning järgmised sammud. 

3. 2022 aasta võistlustingimuste täiustamise ettepanekute ülevaatus 

4. 2022 aasta triali eelarve 

5. Otsuste ja protokollide koostamine ja tähtajad 

6. Litsentsid. 

7. Muud teemad 

8. Järgmine komisjoni koosoleku aeg. 

 

Arutelu/otsused:  

1. 17.01.2022 laekus komisjonile võistluste korraldmiseks ettepanekud MC Panteritelt, Otepää 

Motoklubilt ja Tapa Traieliklubilt. Ülejäänud klubid loobusid 2022 aastal võistluste 

korraldmisest. 02.02.2022 seisuga on Eesti Meistrivõistluse etapi korraldmise soovist teada 

andnud ainult Tapa Traieliklubi. Komisjon on võtnud eesmärgi leida võimalusi, kuidas saaks 

korraldada veel vähemalt 1- 2 eesti meistrivõistluste etappi.  

Meelis Mangusson kontakteerub Läti ja Soome triali komsjonidega ning komisjon alustab 2022 

hooaja kalendri koostamist. 

2. Antud hetkel ei õnnestunud leida sobivat inimest kohtunikke esindama komisjoni. Järgmiseks 

sammuks on ettevalmistada avalik konkurss uue kohtuniku esindaja leidmiseks. Kati Soonvald 

valmistab komisjonile ette vastavasisulise kuulutuse koos vajalike tingimustega. 

Tapa Traieliklubi andis teada omapoolsest valmisolekust organiseerida kevadel kohtunike 

koolitus Tapal. Järgmised sammud kokkuleppimisel Tapa Traieliklubiga. 
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3. 17.01.2022 laekus komisjonile võistlustingimuste muutmise kohta üks sooviavaldus. Selle 

saatis Otepää Motoklubilt. Komisjon otsustas järgmiseks komisjoni koosolekuks 09.03.2022 

läbi töötada saadetud ettepanekud. Peale seda teeb komisjon otsuse, kas ja millisel kujul 

saab viia muudatused sisse 2022 reglementi. 

4. EMF poolne triali eelarve ei ole veel paigas. Otsus ei ole veel EMF nõukogu poolt tehtud. 

Otsus peaks saabuma järgneva kahe nädala jooksul. Rauno Kais lubas sellest ka triali 

komisjoni teavitada. Rauno Kais korraldab kõikkide EMF alade komisjonide esimeestele ühise 

teavituskoosoleku 2022 aasta EMF eelarve kohta. 

5. Triali komisjoni protokokollid peavad saama valmis ja ülesse laetud EMF lehele hiljemalt 7 

päeva peal komisjoni koosoleku toimumist. Vastutab Kati Soonvald. 

6. 2022 aasta triali EMF litsentse on võimalik hakata tellima läbi EMF kodulehekülje. Tingimused 

ja protseduur on samasugused nagu eelmisel aastal. 

7. Kokku lepiti komisjoni järgmine koosolek, mis toimub 09.03.2022 

 

 

 


