
SuperMoto komisjoni koosolek

Aeg: 23.11.2017, algus kell 15.00

Koht: EMF kontor, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn

Päevakord:

1. 2018 reeglid, kas peaks miskit muutma vs 2017 reeglid. 

2. 2018 aasta võistlusklassid, startide arv, sõitude pikkus 

3. 2018 aasta kalender, mitu etappi Eestis, mitu naaberriikides, mitu kokku

4. Euroopa meistrivõistluste etapi korraldamine 

5. Toetajad, keda kaasata, mida toetajad ootaks meilt  

6. Muud küsimused

Osalesid: Meelis Pärtelpoeg, Patrick Pals, Prants Pals, Eiki Kunder, Rauno Kais ja Margus Ostnik

Puudusid: Peeter Tomp, kes edastas oma mõted eelnevalt ja Jaanus Laane.

Arutelu:

Komisjoniliikmete ja kohaletulnute arvates võiks 2018 hooajal tehnilise kontrolliga jätkata, 
reeglitest võtta maha müranormid, mis ei ületa keskonnanorme. Vanused lastel sama, mis krossi
vastavates klassides. Klassides S1 ja Open, 2 taktiliste tsiklite kubatuur jääb max 300cc. 

Reeglitesse lisada punkt klasside üleminekute kohta. Klassi Open võitja peab järgmisel hooajal 
liikuma edasi klassi S1. Erandjuhul ei pea edasi liikuma nö Veteranide klassi sõitja, kelle vanus 
on enne hooaja algust 40 eluaastat. Võistlejad, kelle vanus on kuni 40 aastat, ei saa minna S1 
klassist üle Open klassi. Klasside S1, Open ja StreetMoto sõitjad saavad osaleda ainult ühes 
võistlusklassis. 

Startide pikkused 2018 hooajal võiks olla järgmised: S1 15 minutit + 2 ringi, Open 12 minutit + 2 
ringi, SM85 10 minutit + 2 ringi, SuperQuad 10 minutit +2 ringi, SM50 8 minutit + 2 ringi, 
StreetMoto 12 minutit +2 ringi, need peab kooskõlastama ka Läti, Leedu ja Soome 
alakomisjonidega.

Kohaletulnute ühine arvamus oli, et 2018 aastal Soomes Kaanas ei soovita sõita, kuna osaleda 
saaksid ainult kaks võistlusklassi kuuest. Kui Läti SuperMoto etappide korraldaja garanteerib, et 
suudab Läti etappide korralduse taset tõsta, oleme valmis kaks etappi nende juures tegema, 
soovitavalt Madona ja Riia 333 rajal. Kokku võiks olla Eesti meistrivõistlustel 6 etappi, täpne arv, 
aeg ja kohad selguvad peale kalendrite kooskõlastamist Läti ja Leedu kolleegidega. 

Euroopa meistrivõistluste etapp peaks toimuma, ootame jätkuvalt FIM Europe poolt tingimusi. 

Kõik osalejad lubasid mõelda keda võiks veel toetajatest kaasata  

Komisjoni liikmete liikmelisuse osas otsustati pöörduda EMF juhatuse ja nõukogu poole 
ettepanekuga arvata komisjoni liikmete hulgast välja Jaanus Laane ja Peep Nork. Arvata 
komisjoni liikmeks Meelis Pärtelpoeg. 

SuperMoto komisjon on edaspidi kolme liikmeline, Margus Ostnik esimees, liikmed Peeter Tomp 
ja Meelis Pärtelpoeg

Koosoleku lõpp: 17.00

Protokollija: Margus Ostnik


