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Nimi ja asukoht:   Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ 
     Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris) 
     Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn (postiaadress) 
Registrikood:    80087009 
Koosoleku toimumise aeg:  15.01.2014 
Toimumise koht:   Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn 
Koosoleku algus:    10:00 
 
Kohal viibisid: nõukogu liikmed Andre Sepp, Ivar Kiil, Lauri Roosiorg, Indrek Viks ja Ain Kuusik; juhatuse 
esimees Helen Urbanik.  
 
Koosoleku  päevakord:  
1. Alakomisjonide kinnitamine; 
2. Hetke rahaline seis ja 2013. aasta võimalik auditeerimine; 
3. Eelarve 2014; 
4. muu hulgas stipendiumid 2014; 
5. Tridens motokrossi Eesti meistrivõistluste korraldamine 2014; 
6. Lisatoetajate leidmine; 
7. Rahvuskoondiste projektid. 
 
1. Alakomisjonide kinnitamine 
EMFi president Andre Sepp on koos peasekretäriga kohtunud krossi-, enduro-, kelgu-, ringraja-, 
supermotokomisjonide ja Eesti Motomatkajate Klubi esindajatega. Neist enduro, ringraja ja supermoto 
komisjonide esimehed esitame nõukogule kinnitamiseks: 
a) Toivo Nikopensius, enduro komisjoni esimees 
b) Rannus Ervin, motoringraja komisjoni esimees 
c) Margus Ostnik, supermoto komisjoni esimees. 
Nõukogu kinnitas nimetatud komisjonid ühehäälselt. 
Kõigi nimetatud komisjonide esimehed avaldasid arvamust, et ka komisjonide koosseisud kinnitataks 
olemasoleval kujul. Komisjonide koosseisud on avaldatud EMF-i kodulehel.  
Kelgukomisjoniga kohtumisel otsustati saata kelgu komisjon kinnitamiseks kõigile 2013 hooajal 
kelguvõistlustel osalenud sõitjatele koosseisus Marko Männi, Urmas Uudmäe, Palle Kõlar ja Taavi Võsu. 
Kui vastuväiteid ei ole, kinnitab komisjoni EMF-i nõukogu oma järgmisel koosolekul. 
Krossikomisjoni esimehe kohale esitasid liikmesklubid 3 kandidaati: Martin Arumäe, Juss Laansoo  ja 
Lembit Nõlvak. Juhatus teeb nõukogule ettepaneku nimetada krossikomisjoni esimeheks Lembit 
Nõlvak, keda toetab kolmest kandidaadist enim klubisid (esitajate seas olid Redmoto, Yamamoto RC, 
MK Lääne, AYR Racing Team, Linnamäe Krossiklubi, Motoextreme). Juhatus teeb ettepaneku komisjoni 
moodustamisel kindlasti arvestada ka tippsõitjate esindajaks esitatud Juss Laansood komisjoni liikmena 
ja quadisõitjate poolt valitud esindajaid ning silmas pidada, et säiliks komisjoni algatatud seniseid 
arengusuundi esindav tuumik.  
Nõukogu kinnitas ettepaneku ühehäälselt. 
Nõukogu otsustas ka välja töötada alakomisjonide põhimäärused, mis sätestaks nende valimise korra, 
õigused ja kohustused, liikmete vahetumise põhimõtted jms. Põhimääruste väljatöötamist juhib president 
Andre Sepp koostöös juhatusega. Kondikava valmib märtsiks 2014. 
  
2. EMF-i rahaline seis 2013  lõpu seisuga 
17. jaanuari seisuga 2014 on EMF-il maksmata arveid summas 23 831,94 eurot, muuhulgas FIM Europe 
2013. aasta litsentside eest 2310 eurot, 2013. aasta Kuressaare ja Kiviõli EM-etappide 
registreerimistasud 3000,  
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FIM Europe 21 korda 2013. aastal sportlaste etapil osalemisest teatamata jätmise eest trahv 6300 
(sõitjad on Andre Park 2x, Egert Pihlak 1x, Erki Kahro 7x, Kert Pääbo 1x), Ergo Kindlustusele sportlaste 
kindlustuse eest kokku 8692, Auhinnapoele 2013 hooaja karikate eest 3206 eurot.  
Nõukogu otsustas lasta raamatupidajal esitada majandusaasta aruande 2013 ning lasta sellele teha 
sõltumatul audiitoril audit koos eelmise juhtkonna tegevuse auditeerimisega. 
Seoses FIM Europe esitatud trahvidega otsustas nõukogu: 
a) lasta EMF-il sõlmida kõigi väljaspool Eestit sõitvate sportlastega kokkulepe, kus EMF-i kaudu 
võistlusele registreerunud sportlane kohustub teavitama võimalikust võistlusel mitteosalemisest 
võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva enne võistluse toimumist; 
b) pöörduda FIM Europe poole palvega trahvid ajatada; 
c) nõuda trahvid sisse need põhjustanud sportlastelt ning mitte väljastada litsentse või peatada juba 
väljastatud litsents kuni trahvi tasumiseni. 
Laekumata arveid EMF-ile on 21 538 EUR ulatuses, neist tähtaja ületanud 14 535 EUR. 
 
3. Stipendiumid 2014 
Käesolevaks nõukogu koosolekuks laekunud stipendiumitaotlusi otsustas nõukogu mitte rahuldada enne 
EMF-i 2013. aasta majandustulemuste auditeerimist. Nõukogu tegeleb stipendiumide jaotamise 
põhimõtete loomise ja võimalike stipendiumisaajatega lepingunäidiste koostamisega. 
 
4. Projektijuhi koha loomine 
Arutati võimalust luua EMF-i projektijuhi koht, kelle ülesandeks oleks toetajate leidmine ja erinevate 
koostööprojektide (Maanteeameti ja Autospordi Liiduga, noorteprojekt, jne) loomiseks. Töö oleks 
projektipõhine ja töötaja sissetulek sõltuks leitud toetajatelt saadud rahast. 
 
5. Tridens motokrossi EMV 
Nõukogu seadis eesmärgiks tõsta tugevalt Tridens motokrossi EMV sarja taset nii sõitjate, pealtvaatajate 
kui toetajate silmis. Korraldada 2014 hooaeg koostöös krossikomisjoni ja selle esimehega, ilma 
promootorita. Noorte klassid on oluline tuua meie esisõitjatega samale võistlusele, samale päevale. 
Eesmärk on tuua stardipuu võistlejaid täis. Motiveerida nii sõitjaid kui korraldajaid rahaliselt osalema ja 
korraldama. EMF sõlmib korraldajatega lepingud, kus on selgelt näha mõlema poole õigused ja 
kohustused, sarjal on läbipaistev eelarve. Toetajate vahendid suunatakse sarja. Tekitatakse etappide 
korraldajatele võimalus jagada omavahel ressursse nii vahendite kui kogemuste vallas.  
Tehti ettepanek tõsta kalendris olulisimale kohale EMV ja kaaluda ülejäänud võistluste hulga märgatavat 
vähendamist, et mitte devalveerida olemasolevate võistluste väärtust. 
 
7. Rahvuskoondised 
Korraldada avalik konkurss rahvuskoondiste projektide juhtimiseks. Projektijuht hakkab tegelema mitte 
ainult Rahvuste krossi, vaid ka teiste rahvuskoondistega nagu noorte koondis. Projektijuhi ülesandeks on 
nii koondisesse kuulumise kriteeriumide väljatöötamine või kooskõlastamine alakomisjonidega, 
rahastajate leidmine kui ka koondiste igapäevaelu korralduslik pool võistluspaigas, võistlustele 
registreerimine jms. 
 
Nõukogu järgmine koosolek toimub 29. jaanuaril 2014. 
 
Koosolek lõppes kell 13:00. Koosoleku juhataja Andre Sepp. Koosoleku protokollija Helen Urbanik. 
 
 
  


