
EMF Enduro Komisjon 

Koosoleku protokoll 
 

6, november 2013, Mäos 

Kell 17.00 

Komisjoni liikmetest olid kohal: Toivo Nikopensius, Sulev Tõnisson, Almar Proos, Toivo Kaldmäe, 

Riho Kollist, Mehis Meibaum 

Puudus:  Jakob Saks 

Protokollis: Almar Proos 

 

Päevakord: 

1. 2014 Kalender 

2. Läti ja Leedu komisjonide kohtumise ettevalmistus 

3. Koostöö Soomega 

4. Lahendused käesoleval aastal aset leidnud ajavõtu ja sekretariaadiprobleemidele 

5. Muudatused reeglistikus ja osavõtutasudes 

6. Komisjoni võimalik remont. Komisjoni liikmete tööd ja tegemised, valmisolek panustada 

7. Kohtunike seminari korraldamine 

8. 2014 parimate sportlaste välja pakkumine 

 

Koosolek 

1. 2014 esialgne  kalender 

KAHEPÄEVA ENDURO 

2 mai proloog Tartu linnas 

3-4 mai Võrtsjärve I 

17-18 mai Paikuse 

5 september proloog Elvas 

6-7 september Võrtsjärve II 

27-28 september Aruküla/Jõelähtme. Täpsustub hiljem 

 

ENDURO SPRINT 

24 mai Favor Enduro Sprint Jõelähtmel 

21 juuni Habaja 

5 juuli Jõesuu 

23 august Kukemetsa 

 

 

2. Balti komisjonidega kohtumine toimub 30 novembril 

Teemadeks on kalendrite omavaheline sobitamine, 

Osavõtutasude sobitamine 

Enduro rehvide kasutusele võtmine Lätis ja Leedus 

Heli kontroll ja vastav ühine poliitika 



Võistlustele eelregistreerimine ja selle korraldus, lisatasu eelregistreerimata jätmisel 

Ühine UEM/FIM kohtunike koolituse organiseerimine 

 

3. Koostöö Soomega 

Otsustati leida kalendrisse sobiv aeg ja propageerida võistlemist SM etapil. Enne hooaega 

plaan kohtuda sealse komisjoni enindajatega 

 

4. Sekretariaat ja ajavõtt 

Tulenevalt kahetsusväärsetest probleemidest eeleval hooajal, tegeleb Marti Troon ja Toivo 

Kaldmäe uue tarkvara välja töötamisega. Tema ettepanek on uuendada kogu andmehõive 

süsteem. Lahenduse demo toimub 26 veebruaril. Seejärel otsustatakse millise valiku juurde 

jääda, kuna kaalutakse ka alternatiivseid võimalusi. Lisaks eelnevale on plaan mehitada kogu 

ajavõtu, sekretariaadi ja kohtunike kohad ettevaatavalt juba kogu hooajaks. 

 

5. Muudatused reeglistikes 

Sulev Tõnisson esitab muudatused komisjonile järgmiseks koosolekuks. Suuri muutusi hetkel 

plaanis pole. 

 

6. Komisjoni võimalik remont 

Teema on endiselt aktuaalne. Jätkub järgmisel koosolekul. Kirglik arutelu toimus Almar 

Proosi’i ja Jakob Saksa vahel kirja teel.  

 

7. Kohtunike seminari korraldamine 

Tulenevalt kohtunike litsentside lõppemisest ja kohtunike jätkuvast vajadusest, otsustati 

korraldada kohtunike seminar 25 jaanuaril kell 10.00 Paikuse koolimajas.  

 

8. Parimateks endurosportlasteks 2013 otsustati valida MM hõbe Aigar Leok ja parima 

uustulnukana juuniorite EM hõbe Rannar Uusna. Parima motoklubi selgitab tulemuste põhjal 

välja Toivo Nikopensius 

 

Koosolek toimus väga konstruktiivses õhkkonnas, oldi ette vamistatud ja kõik kiiret otsustamist 

vajavad küsimused sai otsustatud ja tegevused koordineeritud. Otsustati anda välja 2013 aasta 

enduro aruanne.  

Järgmistel koosolekutel saab keskenduda juba rohkem tulevikku vaatavatele küsimustele, nagu 

ressursside leidmine endurospordi edasiseks arendamiseks, klubide paremaks kaasamiseks asjade 

otsustamisel ja suurvõistluste siia toomisel. 

 

Järgmine koosolek toimub peale Balti komisjoniliikmete kohtumist.  


