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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: 22.12.2021  

Toimumise koht: Koosolek toimus Zoom vahendusel. 

 

Koosolekul osalesid:  

Kati Soonvald 

Meelis Mangusson 

Kaupo Karuauk 

Osales ka Rauno Kais EMF poolelt 

 

 

Protokollis: Kaupo Karuauk 

 

Päevakord:  

1. Triali uue komisjoni kooseis 

2. Triali komisjoni liikmete vastutusalad uues komisjonis 

3. 2022 hooaja võistluskalendri koostamiseks triali klubide võistluse korraldamise sooviavalduste 

saatmise tähtajad 

4. 2022 aasta võistlustingimuste täiustamise ettepanekute saatmise tähtajad. 

5. Kohtunike esindaja lisamine triali komisjoni 

6. Komisjoni poolne toetus Eesti Meistrivõistluste korraldmise puhul. 

7. Järgmise komisjoni koosoleku toimumise aeg 

 

Arutelu/otsused:  

1. Triali uue komisjoni liikmeteks on Kati Soonvald, Meelis Mangusson ja Kaupo Karuauk. 

2. Koosolekul lepiti kokku komisjonide liikmete vastutusalad uues komisjonis: 

Meelis Mangusson – triali 2022 kalendri koostamine. Soome ja Läti triali komisjonidega suhtlemine. 

Kati Soonvald – komisjoni koosolekute ja otsuste protokollimine 

Kaupo Karuauk – komisjoni esimees, võistlustingimuste ja reglemendi väljatöötamine 2022 aastaks. 

3. 2022 hooaja võistluskalendri koostamiseks triali klubide võistluse korraldamise sooviavalduste 

saatmise tähtajaks oleks esmaspäev 17.01.2022. Klubidel palume ära märkida, kas tegemist 

oleks ühe - või kahepäevase võistlusega ning oma poolne nägemus, millisel ajaperioodil oleks 

võistluste korraldamise soov. Sooviavaldused tuleks saata meiliaadressile: trial@msport.ee. 

Kaupo Karuauk saadab vastavasisulise teavituse kõikkidele triali klubidele. 
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4. 2022 aasta võistlustingimuste täiustamise ettepanekute saatmise tähtajaks oleks samuti 

esmaspäev 17.01.2022. Klubidel palume saata konkreetsed ettepanekud, millist 

võistlustingimuste punkti nad soovivad muuta ning mis oleks muudatuse sisu ja tekst. 

Sooviavaldused tuleks saata meiliaadressile: trial@msport.ee. 

Kaupo Karuauk saadab vastava sisulise teavituse kõikkidele triali klubidele. 

5. Kuna uues komisjonis puudub kohtunike esindaja, siis komisjon tegeleb võimalusega leida 

komisjonisse uus liige, kes võtab kohtunike esindamise/tegelemise enda õlule. 

6. Traili komisjon koos EMF esindaja otsustas, et 2022 aastal toetatakse kõikki klubisid, kes 

korraldavad Eesti Meistrivõstlused etapi trialis 2022. Toetus summa on sama kui eelmisel 

aastal. 

7. Komisjoni järgmine koosolek, mis toimub 20.01.2022 
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