
EMF-i motokrossikomisjoni koosolek 22.10.2015

Koosolekul osalesid: Mati Pärnasalu (koosoleku juhataja), Reio Engman, Jüri Makarov, Mart 
Adamson, Peep Nork, Helen Urbanik (juhatuse liige, protokollija), Gert Krestinov (külalisena), 
Ragnar Paat (külalisena), Veiko Vettik (külalisena). Koosolekult puudusid: Lembit Nõlvak, Juss 
Laansoo.

Koosoleku toimumise koht: EMF-i kontor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn 11415
Koosoleku toimumise aeg: 15:00-17:00 22.10.2015

Päevakord:
1. Võistlustingimused 2016-2017: vanusepiirid ja mootorrattad
2. Võistlustingimused 2016: muud muudatused.
3. Eelkalender 2016.

1. Krossikomisjon otsustas, et EMF peaks võistlusklasside määratlemisel lähtuma eelkõige 
FIM-ist ja FIM Europe'ist, kuna soovime, et meie sõitjad võimalikult palju osaleksid 
rahvusvahelise taseme võistlustel. 

Muudatused 2016 hooajast: 50cc jun 4. sünnipäev-7. sünnipäev, standardmootorratas. Muudatus 
jõustub 2016. aasta kevadest. Adrenalin Arena 2015-2016 laste karikasari toimub  2015. 
võistlustingimuste järgi. 
Muudatused 2017 hooajast: 50cc 5. sünnipäev-8. Sünnipäev;
65cc 7. sünnipäev-12. sünnipäev, standardmootorratas (kiige ja raami ümberehitamine keelatud). 
85cc 9. sünnipäev-15. sünnipäev.

2. Võistlustingimused: muud muudatused. Olemaks kindlad sõitjate reeglitetundmises ja 
sõiduoskuses viiakse võistlejalitsents koha pealt sisse järgmine muudatus: 3.6. Eesti 
meistrivõistlustel ühekordse litsentsiga saab startida ainult peakohtuniku loal. 

Lisada Eesti karikavõistluste arvestuses Naiste klass. Sõidu pikkus 10 min+2 ringi. Muuta punkti 
4.5.4. (TOP200 punktiarvestus) järgmiselt: Välja arvatud klass Naised, kes stardib koos MX Open E 
klassiga ja neile peetakse eraldi karikavõistluste arvestust. Välja arvatud klassid MX V 40+ ja MX 
V 50+, kellele toimub eraldi võistlussõit kestusega 15 min + 2 ringi ja kellele peetakse eraldi 
karikavõistluste arvestust.
Krossikomisjon arutas ka võimalust TOP200 klassides osalejate kuuluvust määrata üks kord aastas 
(hooaja alguses), mis annaks võimaluse pidada igal klassil läbi hooaja oma arvestust aasta ja 
autasustada iga klassi kokkuvõttes eraldi. Otsust selles küsimuses ei langetatud.
Lisada võistlustingimustesse koostöös noorte esindaja Peep Norkiga Hartwall Jaffa sarja reeglid. 
Lisada talviste tiitlivõistluste juurde punkt 5.3. Eesti meistritiitlid talikrossis ja jäärajas antakse välja 
vähemalt kahe etapi põhjal, vastasel juhul selgitatakse karikavõitjad.
Muuta jääraja tiitlivõistluste klasse järgmiselt: MX A krossinael on lisaks MX Open jääpiigile EMV 
klass.
Lisada punkt 10.3. Eesti meistrivõistlustel on võistlejal peale prooviringi võimalik vahetada 
võistlusratast. Nii põhi- kui varuratas peavad olema läbinud tehnilise kontrolli ja asuma mõlemad 
õigeaegselt boksis.
Võistlusrada. Lisada punkti 11.2. järgmine lause: Prooviringi ja stardi vahel ei tohi rada muuta 
(kasta). 
Täpsustada punkti 11.7 (sõiduautorehvide kasutamine ohtlike kohtade tähistamiseks) – võib 
kasutada kuni kolme üksteise peal olevat rehvi üksteise külge kinnitatuna.
Koostöös EMF-i ajavõtusüsteemi operaatoriga sätestada võistlusrajal ajavõtukaablite paigutusele 
kehtivad nõuded 2016 võistlustingimustes.
Krossikomisjon arutas küsimust, et Eesti meistrivõistluste arvestuses olevate võistluste rajameister 
peaks olema läbinud kohtunike koolituse. Rajameistri vastutus on suur, ta peab olema kursis 
võistlustingimuste ja nõudmistega võistlusradadele. 



3. Eelkalender 2016. Adrenalin Arena laste karikasarja kuupäevad on 29. november 2015, 17. 
jaanuar 2016, 6. märts 2016. Talikross toimub 6. veebruaril 2016 Räpinas. Kose etapi 
kuupäev on lahtine, samuti on võimalik võistlus korraldada Tuula rajal (vajab läbiviivat 
klubi). Jääradade korraldamiseks on valmisoleku andnud Kullamaa, Pärnu, Äksi. Talise 
kestvuskrossi korraldajatega käivad samuti läbirääkimised jooksvalt.
Suvistest Eesti meistrivõistlustest on eelkalendris 6 võimalikku aega, millest osa võivad 
minna TOP200 karikasarja etappide kuupäevadeks: 14.-15. mai 2016, 11.-12. juuni 2016, 9.-
10. juuli 2016, 23.-24. juuli 2016, 3.-4. september, 10.-11. september 2016.

Eelkalender: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENLmcl5dBzuMJzfTheIO5cpslQd55ZqwuFjF0p2tOAM/e
dit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENLmcl5dBzuMJzfTheIO5cpslQd55ZqwuFjF0p2tOAM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENLmcl5dBzuMJzfTheIO5cpslQd55ZqwuFjF0p2tOAM/edit?usp=sharing

