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Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu koosoleku protokoll
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Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn (postiaadress)

Registrikood: 80087009
Koosoleku toimumise aeg: 22.10.2015
Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn
Koosoleku kestus: 11:00-13:00

Kohal viibisid: Andre Sepp (koosoleku juhataja), Ain Kuusik, Indrek Viks, Lauri Roosiorg, Ivar Kiil, Helen 
Urbanik (juhatuse liige).

Päevakord:
1. Kätlin Põldre kohtuvaidlus.
2. Eelarve täitmine 2015.
3. Liikmete väljaarvamine.
4. Ülevaade 14. novembri hooaja lõpetamisest ja aastakonverentsist.
5. Ülevaade Põhjamaade motoföderatsioonide Nordic Council kohtumisest.

1. Kätlin Põldre kohtluvaidlus:
Nõukogule anti ülevaade vaidluse hetkeseusust, nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.

2. Eelarve täitmine 2015.
Nõukogu sai ülevaate eelarve täitmisest. Septembri lôpu seisuga on tulusid 306 000 EURi ja kulusid 276 000 
eurot.
ISDE koondisel tekkis ülekulu -6626 eurot. 
Nõukogu sai juhatuselt ülevaate tekkinud ülekulu põhjustest ja kujundas seisukoha:
- Edaspidi  tuleb vältida olukordi, kus koondise tulude ja kulude vahe tasutakse EMF vahenditest teiste 
tegevuste arvelt;
- Koostöös Enduro komisjoniga arutada tekkinud olukorda järgmiste võistluste toetamise kontekstis;
- Nõukogu esimehel ja juhatuse esimehel pöörduda EOK ja Kultuuriministeeriumi poole suurema toetuse 
saamiseks rahvusmeeskondade rahastamiseks.

3. Väljaarvamine EMF-i liikmeskonnast.
Nõukogu otsustas välja arvata:
3.1. Crash Dummy's Hillclimb Racing Team – esindaja palvel EMF-i liikmeskonnast välja arvatud, klubis 
tegevust ei toimu.
3.2. MX Tallinn – avalduse alusel EMF-i liikmeskonnast välja arvatud, liikmed tegelevad muu spordiga.

4. Ülevaade 14. novembril toimuvast aastakonverentsist ja EMF-i hooaja lõpetamisest.
Üritus toimub Rock Cafes Tallinnas. Gala on ülesehituselt sarnane eelmisele aastale – algab 
aastakonverentsiga, jätkub autasustamise ja peoga. Aastakonverentsil anname ülevaate möödunud hooajast 
ja tutvustame arengukava projekti. Eelmise aastaga võrreldes on lisandunud EMF-i poolt tellitud esineja 
Genka&Paul Oja, kelle kontserti müüme alates 23st ka teistele peale motosportlaste. Lisaks on kõigil lastel 
võimalus kella 19-22 Megazone'is mängida – laste klassid autasustame õhtul esimeses järjekorras. 
Tervitusjookide ja laste jookidega toetab üritust Tridens. Eesti meistritel on võimalus klubi saalis eksponeerida 
oma rattaid.

4.1. Samaga seoses: Aasta sangar, Aasta motosportlane, Aasta naismotosportlane
Aasta motosportlase ja naismotosportlase kandidaadid esitavad alakomisjonid 31. oktoobriks. Teen 
ettepaneku nõukogul korraldada hääletus elektrooniliselt. Samuti esitatakse ja hääletatakse nõukogu poolt 
elektrooniliselt Aasta sangar.
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4.2. Samaga seoses: arengukava 
Järgmise kolme aasta olulisemate eesmärkide ja tegevustena oleme arengukava töörühmas määratlenud:
1. Mootorrattaspordi populariseerimise;
2. Koostöö klubidega;
3. Järelkasvu tagamise;
4. Rahvusvahelise koostöö.
Et klubid oleksid mootorrattaspordi arendamisel motiveeritud, on kavas välja töötada parima motoklubi 
arvestus. Praegu valime erinevate statuutide alusel parima ringraja-, motokrossi-, enduro jne klubi. Nüüd on 
plaanis selgitada igal aastal välja parim motoklubi üldse, kusjuures võistluses annaksid punkte näiteks 
nišialade arendamine (litsentsiomanikud, võistluste korraldamine), töö noortega (treenerid, treeninggrupid), 
jms. Motivatsioon peaks olema rahaline. 

5. Ülevaade Põhjamaade föderatsioonide Nordic Council kohtumisest Kopenhaagenis; ettepanek selle 
organisatsiooniga ühinemiseks
Kohtumine toimus 10.-11. oktoober Kopenhaagenis. Eesti ainus Balti riikidest osaleja. 
Tegin ettepaneku liita meil juba toimivad Balti meistrivõistlused aladel nagu supermoto, kestvuskross, enduro 
Põhjamaade meistrivõistlustega.
6.-14. augustil 2016 korraldab Norra Põhjamaade meistrivõistluste nädala Oslos ja Oslo lähistel. Tähistatakse 
100 aastat motosporti Norras. Motokross, ringrada, supermoto, quad, mäkketõus, enduro, speedway, motopall 
– toimuvad Põhjamaade meistrivõistlused nendel aladel. 
Oli juttu Eesti infrastruktuuri kasutamisest treeninguteks ja koolitusteks, ka võistlusteks. Konkreetsemalt 
näiteks Rootsi tänavasõitjate organisatsiooni SMC ringrajahuviliste sõitjate toomisest auto24ringile. 
Võimalikult ka näiteks krossis, supermotos või enduros seda teha – ettepanekud peaksid minema 
konkreetsemaks.
Rootsist info, et neil on tehtud ettepanek piirata mootorrataste tippkiirus tänaval 130 km/h – föderatsioon 
koostöös SMC-ga selle vastu.
Rootsi tänavasõitjatel ka väga hea praktika tänavasõitjate koolitamisest välja kasvanud nn klubiringrajasarjast, 
mis tegutseb nende föderatsiooni egiidi all ja sõitjad omavad algajalitsentsi.
Leian, et Eestil oleks kasulik NC-sse kuuluda. Meil tekiks parem võimalus oma turgu Põhjamaade suunas 
laiendada, samuti saada teavet ja kogemusi FIM Euroopa kõige efektiivsematelt föderatsioonidelt. 
See ei tooks kaasa finantsilisi kohustusi peale kulu igaastasel koosolekul osalemiseks. Organisatsioon tegeleb 
praegu põhikirja muutmisega. Põhikirja järgi oleks igal liikmel ka kohustus rotatsiooni korras kohtumise 
korraldamiseks, kuid seda on tõenäoliselt võimalik vähemalt alguses edasi lükata.
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