EMF Endurokomisjoni koosolek 07.11.2017
Loovälja tee 11, Jõelähtme vald, kell 17.30 – 20.30
Osalesid: Veiko Biene (koosoleku juhataja) Andrus Mossov, Aare Kattai, Toivo Nikopensius,
Almar Proos (protokoll)
Päevakord ja arutelu ning otsused järgmiselt:
1. 2017 aasta kokkuvõte
o

toimus 5 kahepäeva endurot. EMV arvestuses 79 osalejat. EKV arvestuses 105
osalejat

o

toimus 4 sprinti, sportklassides 49 osalejat, harrastusklaasides 86 osalejat.

o

EM meskondlik pronks veteranid

2. 2018 aasta kalender
Otsustati tuua Paikuse etapp nädal varemaks. Esialgseteks kuupäevadeks 5 ja 6 mai.
Arutelu Kohtla-Nõmme võistluse üle. Maastik on väga huvitav ja potentsiaal suur, võistlusega
võiks midagi ette võtta. Võiks muuta ühe päevaseks ja tuua kalendris kuu ette poole. 11-12
või 18-19 august. Vajab arutamist korraldajaga.
o

Mitu etappi EMV võiks olla ja mõtteid formaadi muutmiseks.

Arutelu võistlusformaadi üle. Otsustati katsetada ühepäevast enduro etappi, mida peetakse
koos enduro sprindiga. Toimub suvel Tori Jõesuus.
Täpsem reglement välja töötamisel. Vajab muudatusi võistlusmäärustikku.
o

Mitu endurosprindi etappi võiks toimuda?

Arutelu. Kevadine Jõelähtme sprint seekord jääb ära seoses Tallin GP rajaehitustöödega.
Kalendris on Leigo ja Jõesuu.
o

Mitu Hard endurot ja millal?

Arutelu. Hard endurod teha varakevadel või sügisel. Plaanis kohtumine korraldajatega ja teha
neile vastav ettepanek.
o

Superenduro

Arutelu. Superenduro on õigustanud ennast koos muude üritustega.
3. 2018 aasta muud tegevused ja plaanid
o

Meeskondlik EM

Otsustati kindlasti minna välja Eesti noortekoondisega. Etapp ise toimub 14-16 septembril
Poolas.
o

ISDE

Hetkel visioon puudub. Sõltub osaliselt EMF’i rahastusest.
o

Noorte programm

Otsustati noorte sportlaste programmi kindlasti jätkata. Programmi aasta suursündmus on
EM meeskondlik etapp Poolas. Loodetavasti Leiab EMF selleks vahendeid.
Treeningpäevadega on plaanis alustada juba talvel.

4. Balti koosoleku aeg ja kohtumine Pärnus
o

Balti autasustamine 25.11 Madonast 15 km

Läti komisjoni ettepanek on korraldada kohtumine 9 detsembril Riias. Meie ettepanek oli teha
Pärnus, 2 detsembril, kell 12. Kahjuks Leedu osapooltele ei sobinud. Hetkel kuupäev lahtine.
5. Üldised küsimused
o

Luua 60 + klass

Otsustati luua alates 2018 hooajast 60+ klass ja teha vajalikud muudatused määrustikku
o

Kiiruskatsete võitude eest lisapunktid

Iga klassi iga katse parima aja sõitnud võistleja saab 1 lisapunkti. S.t. Iga klassi peale üks
punkt ja iga katse kohta 1 punkt. Otsustati katsetada. Teha vastavad muudatused määrustikku
ja instrueerida sekertariaate.
o

Ühekordse litsentsi hind

Ühekordse litsentsi hind on liiga kõrge. Otsustati litsentsi hinna alandamine võtta teemaks
kohtumisel EMF juhtidega.
Otsustati tõsta osalustasusid vastavalt 75 eurot kahe päevasel võistlusel osalemise eest ja 50
ühepäevasel ja sprindil osalemise eest
o

EMF ja uus juht

Otsustati esimesel võimalusel kohtuda EMF juhiga.
o

Järgmise koosoleku teemad


Järgmise koosoleku sisuks on kohtumine uue EMF juhiga



Rahastus 2018



Litsentsid



ISDE



Noorte programm



2017 EM Paikusel toetus on korraldajal endiselt kätte saamata

Välja on pakutud kolmapäev 22 november, kell 13.

