
EMF Ringrajakomisjoni koosoleku protokoll 
(koosolek peeti osalejate vahel 8.-16.04.2015 e-posti teel)

Osalesid: Rannus Ervin, Raul Koov, Ats Kuuseoja, Toomas Tomson, Karl Lilienberg, Helen Urbanik.
Protokollija: Raul Koov

Koosoleku teemad: 
1. Eesti (moto)ringrajavõistluste kohtunikud ja nende litsentseerimine.
2. Ühekordse litsentsi tasu harrastussportlastele.

1.) - tänu järjepidevale tööle erinevate vabaühingute (MTÜ Kiirusalade Kohtunikud, MTÜ Võidusõiduabi, MTÜ A2Racing, 
MTÜ Tehnilised Päästetööd) poolt on ringrajavõistluste läbiviimiseks vajalik minimaalne kohtunike ja päästjate-meedikute 
hulk ning tase tagatud.
- EMFi ja MTÜ Võidusõiduabi rahalisel toel on olnud võimalik 2012 ja 2013 aastal viiel inimesel osaleda Soomes SMLi 
kohtunike koolitustel.
- kahjuks on jäänud varasemalt tähelepanuta, et võistlustel tegutsevad kohtunikud on küll vajalikul tasemel 
ettevalmistatud, kuid selle ettevalmistuse kinnitamiseks puudub litsentside väljastamise kord

Koosolekul otsustati:
1. Ringrajakomisjon kinnitab klubid/ ühingud, kellel on õigus motoringraja kohtunikke koolitada ja esitada nimesid EMFile 
litsentsi saamiseks.
Praegu antakse luba kolmele ühingule:
- MTÜ Võidusõiduabi
- MTÜ Kiirusalade Kohtunikud
- MTÜ A2Racing
Uued ühingud peavad esitama Komisjonile taotluse loa saamiseks.
2. Litsentsid väljastab EMF nimetatud klubide poolt esitatud nimekirjade alusel. Sellega kinnitab ühing litsentsisaaja 
piisavat ettevalmistust tegutsemiseks mootorispordi kohtunikuna. 
Ühing esitab EMFile taotleja nime ja sünniaja ning lubatud tegutsemisalad. Lisaks ka isiku foto (sobib nii elektrooniline 
kui ka paberkandjal antav info/foto).
3. Litsents on rahvuslik ja litsents väljastatakse tegutsemiseks järgmistel aladel:
- rajakohtunik
- võistluste juht
- sekretariaat
- tehniline kontroll
- päästemeeskond
Ühele litsentsile saab kanda maks. 3 erinevat tegutsemisala. Kui isikul on ettevalmistus tegutsemiseks rohkematel 
aladel, siis lahendatakse küsimus eraldi EMFiga.
Lisaks: 
- võistluste juht võib tegutseda ka rajakohtunikuna ilma eraldi märketa litsentsil.
- tavalitsents ei ole seotud kindlustuskattega. Kindlustuse saab osta iga soovija isiklikult EMFi partneriks olevalt 
kindlustusettevõttelt. Vastav soov tuleb lisada litsentsi taotlusele.
4. Litsents kehtib 2 (kaks) aastat.
5. Litsentsi väljastamiseks kulub tavaolukorras kõigi andmete olemasolul kuni 1 nädal. Litsentsi vormistamise kulud 
kannab EMF (kuni vastava kokkuleppe muutumiseni).
6. Litsentside registrit peab EMF, kes saadab koopia väljastatud litsentside nimekirjast ka Ringrajakomisjonile.

2.) EMF Ringrajakomisjon otsustas kehtestada harrastusklasside võistlejatele (C-klass ja veteran/ Classic) ühekordse 
võistlejalitsentsi hinnaks 25.- (kakskümmend viis) eurot. 
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