
EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOONI ARENGUKAVA 2016-2019

SISSEJUHATUS

MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon1 (EMF) on katusorganisatsioon, mille põhikirjas2 
on  üldeesmärgina  toodud  soov  edendada  siinset  mootorrattasporti,  mootorkelgusporti, 
motomatkamist ja quadracingut.  EMF-i egiidi alla on koondunud spordialad:

- motokross

- enduro

- ringrada

- supermoto

- mäkketõus

- trial

- mootorkelk

- trekisõit ehk speedway

- kiirendus

Nende motoalade arendamise kaudu tutvustatakse Eesti spordiavalikkusele mootorrattasporti, 
korraldatakse  erinevaid  võistlusi,  toetatakse  klubidevahelist  koostööd,  aidatakse  kaasa 

1 http://www.msport.ee/ 

2 http://www.msport.ee/wp-content/uploads/2014/02/EMF-p%C3%B5hikiri-04-12-2014.pdf 
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spordialade  arendamisele,  koordineeritakse  rahvuskoondiste  tööd  ning  Eesti  osalemist 
rahvusvahelistes organisatsioonides.

EMF-i arengukava aastateks 2016-2019 on koostatud suvel ja sügisel 2015 organisatsiooni 
juhatuse,  alakomisjonide  ning  klubide  esindajate  eestvedamisel.  Arengukava  sisuks  on 
kirjeldada lähiaastate peamisi eesmärke ning olulisemaid tegevusi, mille kaudu soovitu ellu 
viia. Arengukava kinnitab EMF-i nõukogu. Kord aastas annab juhatus EMF-i liikmetele aru, 
kuidas  on  arengukava  elluviimine  toimunud  ning  millised  on  muudatusettepanekud  või 
täpsustused. 

HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE

EMF  asutati  aastal  1991  ning  see  on  1921.  aastal  asutatud  Eesti  Autoklubi  Mootorratta 
Sektsiooni  õigusjärglane.  Seisuga  november  2015 on EMF-i  liikmeteks  83  klubi3.  Klubid 
koondavad endas ligikaudu 1 000 motosportlast.

EMF-i  juures  tegutseb  kaheksa  alakomisjoni,  kelle  ülesandeks  on  lahendada  võistluste 
reeglistiku,  kalendri  ning  rahvuskoondiste  koostamisega  seotud  küsimused.  Komisjonides 
arutatakse läbi klubide poolt esitatud ettepanekud, samuti tegeletakse vajadusel alakomisjoni 
pädevusse kuuluvate vaidluste lahendamisega. 

 EMF-i tegevjuhtimine on juhatuse ülesanne. Juhatus kinnitab võistluste ja ürituste kalendri 
ning väljastab vastavad load, juhatuses kinnitatakse koondvõistkondade, kohtunikekogude ja 
treenerite nõukogude koosseisud. Lisaks vastutab juhatus meediatöö ning kodulehe haldamise 
eest ning kutsub kokku ja korraldab EMF-i aastakonverentsi.

Juhatuse juures tegutsev administratsioon ehk EMF-i kontor hoolitseb litsentsidega seonduva 
eest (sh nende taotlemine, väljastamine, arveldamine ning litsentside ja kindlustuste registri 
pidamine).  Kontor  registreerib  võistlejad  rahvusvahelistele  võistlustele  ning  võtab  vastu 
võistluste korraldamise taotlused. Lisaks on kontori ülesandeks veebipoe haldamine.

EMF-i strateegilised suunavalikute väljatöötamise eest  vastutab nõukogu. Lisaks strateegia 
tasandi  küsimustele  vastutab  nõukogu ka  majandustegevuse  põhimõtete  ning  eelarve  eest, 
tema pädevuses  on juhatusele  investeeringute,  laenude  või  võlakohustuste  osas  nõusoleku 
andmine.  Nõukogu  määrab  toetusi  ja  stipendiume  tippsportlastele,  treeneritele  ja  ala 
edendajatele  (aluseks  EMF-i  liikmete  ja  juhatuse  ettepanekud).  Lisaks  moodustatakse 
nõukogu  otsusega  alakomisjonid  ja  nimetatakse  nende  esimehed  (juhatuse  ettepanekute 
alusel), võetakse vastu ja arvatakse välja EMF-i liikmeid ning otsustatakse rahvusvahelistesse 
spordiliitudesse astumine või sealt lahkumine. 

EMF-i poolt väljastatavad litsentsid

Kõik  EMF-i  kuuluvate  klubide  liikmed  saavad  taotleda  võistlustel  osalemiseks  vajalikku 
litsentsi.  Lisaks  litsentsi  soetamisele  tuleb  võistlejatel  katta  ka  kindlustuskulu.  Litsentside 
müügist  saadav  tulu  suunatakse  võistluste  korralduskulude  katmisesse  ning  motospordi 

3 http://www.msport.ee/emf/liikmesklubid/ 
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üldisesse  arendamisse.  EMF-i  hooajalitsentsid  kehtivad  mh  valitud  koostööpartnerite 
kliendikaartidena. 

EMF-i  poolt  väljastatav  rahvuslik  litsents  annab  ühe  hooaja  jooksul  õiguse  osaleda  Eesti 
meistri-  ja  karikavõistlustel  jt  EMF-i  egiidi  all  toimuvatel  motospordivõistlustel.  Eestis 
ostetud litsents kehtib veel Soomes, Inglismaal, Taanis (nendes riikides on vaja stardiluba) 
ning Lätis, Leedus, Venemaal ja Valgevenes. 

2015.  aasta  seisuga  soetas  hooajalitsentsi  656  sportlast.  Kui  sportlane  ei  soovi  osta 
hooajalitsentsi, on tal võimalik soetada ühekordne litsents. 

Lisaks rahvuslikule litsentsile väljastab EMF ka rahvusvahelisi litsentse (FIM, FIM Europe).

Ülevaade teguritest, mis mõjutavad enim EMF-i tegevust ja võimekust

Tugevused
1. EMF-l  on  mootorrattaspordi  arendamisel  keskne  roll  ning  selle  egiidi  alla  on 

koondunud  suur  osa  aktiivsematest  klubidest  ja  harrastajatest.  See  võimaldab 
vähendada killustumisega seotud riske ning korraldada laiemat koostööd.

2. EMF-l on toimiv süsteem võistluskalendrite, -lubade ja litsentside väljastamiseks.
3. EMF-i  koduleht  on  operatiivne  ja  ülevaatlik  ning  üks  peamisi  mootorrattaspordi 

infokanaleid (lisaks uudiskiri, sotsiaalmeedia).
4. Eesti  koondistele  pakutav  tugi  on  olnud  osa  vajalikust  taustast,  et  jõuda 

rahvusvaheliselt heade tulemusteni4. 
5. EMF-l on valmidus tegevuste analüüsimiseks (sh arengukava koostamise kaudu) ning 

vajadusel muudatuste tegemiseks. Neid tegevusi veavad pühendunud inimesed, kes 
on oma ala asjatundjad.

Nõrkused
1. EMF-i liikmeskonnast  on aktiivseid klubisid ligikaudu neljandik,  mis  tähendab,  et 

suurem  osa  nimekirjas  olijatest  ei  panusta  regulaarselt  motospordiga  seotud 
tegevustesse.

2. Kogu mootorrattaspordi valdkonna üheks teravaimaks probleemiks on järelkasvu ehk 
noorte sõitjate ja ka võistluste tugipersonali  (nt kohtunike) vähesus ning seni pole 
olnud ühtset strateegiat, kuidas seda olukorda muuta.

3. Noortetöö  edendamisel  on  suur  roll  treeneritel,  kuid  nende  juurde  koolitamisega 
seotud tegevused pole koordineeritud.

4. Võistlustel töötavate kohtunike kindlustamise küsimus on seni olnud lahendamata.
5. Kuna mootorrattaspordi üldine tuntus ja sellealane teadlikkus on võrdlemisi madal, 

on EMF-l ka oma meediatöös olnud keeruline suuremate meediakanalite tähelepanu 
saavutada.

4 http://www.msport.ee/tag/rahvuste-kross/ 
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Võimalused
1. Eesti motosportlased on rahvusvahelises konkurentsis saavutanud häid tulemusi ning 

see võib kaasa aidata ka alade laiema tuntuse kasvule Eestis.
2. Lähiriikide  spordikorraldajatel  on   huvi  korraldada  Eestis  nende  riikide 

meistrivõistluste etappe.
3. Kävitunud on EL 2014-2020 toetuste periood, mille raames toetatakse ka regionaalse 

arengu ning turismi edendamisega seotud algatusi. See võib positiivselt mõjutada ka 
suuremaid ja menukamaid motosündmusi.

Ohud
1. Üldine  maksupoliitika  on  kujunemas  viisil,  mis  sunnib  klubisid  nende  seniseid 

tegevuspõhimõtteid  üle  vaatama  ning  see  võib  kaasa  tuua  valdkonna  kandepinna 
vähenemise.

2. Mootorrattaspordi  populaarsus  on  seotud  elatustasemega  ning  kui  see  väheneb, 
suureneb ka risk, et harrastajaid jääb vähemaks.

3. Kuna mootorrattasport ei kuulu olümpiaalade hulka, siis on oht, et nende arendamine 
ei ole riiklikus spordipoliitikas prioriteet.
 

2016-2019 EESMÄRGID JA OLULISEMAD TEGEVUSED

I EESTI MOOTORRATASPORDI POPULARISEERIMINE

EESMÄRK: Koostöös partneritega aitab EMF aastas ell viia vähemalt 15 sündmust, 
mille sisuks on mootorrattaspordi ja –kultuuri tutvustamine ning harrastajate arvu 
kasvatamine.

Soovitud tulemust iseloomustab - Mootorrattaspordi teemaliste meediakajastuste 
arv

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus 
1 EMF sõprade klubi vmt formaadi 

käivitamine
Kord aastas Toetajatel on võimalus 

kohtuda koondiste 
sportlastega,  arutada 
ühistegevusi ja tulevikuplaane.

2 Tallinn Motor Show korraldamine Kord aastas Saku Suurhallis toimub laiema 
avalikkuse jaoks atraktiivne 
motomess, mida külastab  ca 
10 000 inimest. 

3 EMF meediaplaani elluviimine Pidev Mootorrattasport on nähtav 
päevalehtedes, on-line meedias 
ja teles.

4 EMF sponsorplaani elluviimine Pidev 2016-2019 kasvab igal aastal 
sponsoritelt tulev toetus.

5 Mootorrattaspordi toetajate 
tunnustamine

Pidev  EMF-i poolt tõstetakse esile 
inimesi ja organisatsioone, kes 
on mootorrattaspordi arengule 
õla alla pannud. 

6 „Tule proovi“ tüüpi sündmuste Pidev EMF-i egiidi all toimub 



korraldamises osalemine erinevates formaatides 
sündmusi, nt tehnikaspordi 
tutvustuspäev, avatud 
treeningute päev jms. 
Sihtrühmadena on fookuses 
huvi tõstmine noorte ja naiste 
seas; lisaks eesti keelt 
kõnelevatele inimestele on 
oluline jõuda ka teistes keeltes 
suhtlevate huvilisteni.  

7 Harrastajatele info jagamine (sh nt 
veebifoorumid, sotsiaalmeedia jm)

Pidev EMF-i tegevuse kohta käiv 
info on avalikes infokanalites, 
veebikeskkonnas hästi 
kättesaadav.

EESMÄRK: EMF-i litsentsipoliitika on mitmekülgne ja soodustab võistlustel osalejate 
arvu kasvu.

Soovitud tulemust iseloomustab – Hooajalitsentsi omavate sportlaste arv 
Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus

1 Hooajalitsentside populariseerimine, 
sh võimalused vormistada see 
võistluspaigas või nt ühekordse 
litsentsi põhjal soodustingimustel, 
samuti teavitamine ja 
otsepakkumised.  

Vahekokkuvõt
e iga hooaja 

järel

2016-2019 kasvab 
hooajalitsentsi omavate 
sportlaste arv.

2 Analüüs litsentside andmise protsessi 
ladusamaks muutmise võimaluste 
kohta (sh IT-lahendused)

2017 Läbi on arutatud võimalused, 
kuidas muuta litsentside 
andmise protsessi ladusamaks 
ning kasutajasõbralikumaks.

II KOOSTÖÖ KLUBIDEGA

EESMÄRK: Klubid on mootorrattaspordi arendamisel motiveeritud.

Soovitud tulemust iseloomustab - Harrastajate arv
Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus 

1 Ühise klubidevahelise 
võistlusstatuudi väljatöötamine ja 
ellurakendamine

01/2016, 
edaspidi 

vahekokkuvõtte
d

Hooaja lõpus moodustub 
klubide pingerida, 
premeeritakse statuudi 
eesmärke kõige 
tulemuslikumalt täitnud 
osalejaid.

2 Klubide tunnustamispõhimõtete 
uuendamine ja elluviimine

2016 EMF täiendab põhimõtteid, 
mille alusel tunnustatakse 
mootorrattaspordi 
edenedajaid.

3 EMV kalendri koostamise 
koordineerimine

Pidev Kõikide distsipliinide EMV 
kalender on kinnitatud 



hooajale eelneva aasta lõpuks. 
Erinevate alade EMV sõidud 
ei kattu. Pärast EMV etappide 
kalendrisse kandmist avatakse 
ühiskalender teiste võistluste 
märkimiseks.

EESMÄRK: EMF tagab klubide suunal hea koostöö ja ladusa infovahetuse.

Soovitud tulemust iseloomustab – Klubide rahulolu EMF-i tegevusega 
Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus

1 EMF kodulehe sisustamine ja 
haldamine 

Pidev EMF koduleht jagab 
päevakohast ning kasulikku 
teavet.

2 EMF uudiskirja koostamine ja 
levitamine

Pidev Olulisemad uudised ning 
teadaanded jõuavad aegsasti 
uudiskirja saajateks 
registreerunuteni.

3 EMF aastakoosolekute 
ettevalmistamine ja läbiviimine

Pidev EMF annab kord aastas 
liikmetele põhjaliku ülevaate 
tegevustest ja 
tulevikuplaanidest.

4 EMF-i siseste arutelude ja seminaride 
korraldamine (edulood, probleemid 
jms), sh välisesinejate kaasamine.

Kord aastas EMF-i liikmed saavad osa 
mootorrattaspordi teemalistest 
aruteludest.

5 Klubidelt EMF-i tegevuse kohta 
tagasiside küsimine

Kord aastas Klubid saavad anda omapoolse 
hinnangu EMF-i tegevusele.

EESMÄRK: EMF osaleb Eesti sprodipoliitika arutelus ning esindab tulemuslikult 
mootorrattaspordi huvisid.

Soovitud tulemust iseloomustab – Spordipoliitilised otsused võtavad arvesse 
motoalade ja mootorrattaspordi ootusi

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus
1 Ühiskohtumiste korraldamine 

motospordi organisatsioonide, 
ametkonna jt

2016 EMF-i eestvedamisel koguneb 
motospordi organisatsioonide 
ümarlaud, kus otsustatakse, 
kas ja millisel viisil selline 
koostöö võiks jätkuda. 

III JÄRELKASVU TAGAMINE 

EESMÄRK: Eestis on piisaval hulgal mootorrattaspordi treenereid.

Soovitud tulemust iseloomustab - EMF-i egiidi all toimuvate treenerite koolituste 
arv, 
koolitustel osalejate arv

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus 
1 Treenerite komisjoni moodustamine 01/2016 EMF-i egiidi all toimub 



professionaalne arutelu 
treeneritega seotud tegevuste 
kavandamiseks ja probleemide 
lahendamiseks.

2 Treeneritele suunatud 
koolitusprogrammide väljatöötamine

11/2016 Komisjon on koostanud 
omapoolsed ettepanekud 
koolitusprogrammide kohta, 
mida treeneritele välja 
pakkuda.

3 Väljatöötatud programmide põhjal 
koolituste korraldamine

Pidev EMF pakub treeneritele 
mootorrattaspordi koolitusi.

EESMÄRK: EMF-i ja klubide koostöös suureneb võistlustel osalevate laste ja noorte 
arv.

Soovitud tulemust iseloomustab – Laste ja noorte osakaal kõikidest võistlustele 
registreeritud sportlastest

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus
1 Klubidevahelise võistlusstatuudi 

sidumine noorte kaasamisega.
01/2016 Suureneb klubide motivatsioon 

noortega tegelemiseks ja nende 
võistlustele kaasamiseks.

2 Klubide koolikülastuste toetamine Pidev EMF aitab kaasa partnerite 
poolt korraldatavate 
koolikülastuste korraldamisele 
(sh ettevalmistustöö ja 
infovahetus, meened jms).

3 Noortele suunatud esitluste ja 
demosündmuste korraldamine

Pidev EMF panustab erinevate 
sündmuste raames toimuvate 
noortele suunatud aktsioonide 
korraldamisese.

EESMÄRK: mootorrattaspordi võistlusi teenindavad heal tasemel kohtunikud.
Soovitud tulemust iseloomustab – Vajalike oskuste ja teadmistega kohtunike arv
Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus

1 Kohtunike komisjoni algatamine 01/2016 EMF-i egiidi all algatatakse 
professionaalne arutelu 
kohtunikega seotud tegevuste 
kavandamiseks ja probleemide 
lahendamiseks.

2 Kohtunike programmi ellukutsumine 11/2016 Komisjon pakub välja 
lahendused, kuidas saab EMF 
kaasa aidata sellele, et võistlusi 
teenindaksid võimalikult heal 
tasemel ja motiveeritud 
kohtunikud (sh kohtunike 
koolituste korraldamine).

3 Kindlustuste teema korrastamine 11/2016 Komisjon teeb omapoolsed 
ettepanekud, kuidas lahendada 
kohtunike kindlustamine 
võistluste toimumise ajaks. 

IV RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ



EESMÄRK: Eesti on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel väärikalt esindatud. Eestis 
toimuvatel võistustel osalevad kõrge tasemega välissportlased.

Soovitud tulemust iseloomustab - Eestis toimuvate teiste riikide MV etappide arv
Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus 

1 Finantseerimise põhimõtete 
täpsustamine.

2016 Arutatakse läbi põhimõtted, 
mille alusel EMF erinevate 
alade koondisi toetab. 
Hiljemalt aastal 2017 jagatakse 
raha koondistele uuendatud 
põhimõtete alusel.

2 Teiste riikide MV-de etappide 
toimumine Eestis. 

2019 Igal distsipliini raames toimub 
Eestis hooaja jooksul vähemalt 
üks Soome, Läti, Leedu, Balti 
või Läänemere regiooniga 
seotud MV etapp.  Samuti on 
eesmärgiks korraldada 
erinevate alade EMV etappe 
välisriikides.

3 Rahvusvaheliste tiitlivõistluste 
korraldamine Eestis.

Pidev Eestis korraldatakse hooaja 
jooksul 1-2 MM või EM 
etappi.

4 Eesti koondiste esinemise 
ettevalmistuste korraldamine.

Pidev Sportlased on tiitlivõistluste 
raames heal tasemel esindatud 
(suhtlemine võistluste 
sekretariaadiga jms). 
Tiitlivõistluste teema on 
meediapildis alates hooaja 
algusest, fänniliikumine on 
hästi organiseeritud. 
Rahvuskoondisele ja 
koondistele on olemas piisav 
arv toetajaid.

5 Lähiriikidest pärit sportlaste EMV 
etappidele võistlema kutsumine.

Pidev Eesti sarjades osaleb heal 
tasemel välissõitjaid. 

EESMÄRK: Eesti huvid rahvusvahelistes katusorganisatsioonides on esindatud. 

Soovitud tulemust iseloomustab – EMF-i esindajate arv FIM-i komisjonides
Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus

1 Osalemine FIM-i komisjonide töös. Pidev EMF suudab kaasa rääkida 
Eesti mootorrattaspordi jaoks 
oluliste otsuste tegemises ning 
tuua Eestisse rahvusvahelise 
tähtsusega võistlusi.

LISA: eelarve prognoos 2016-2019
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