EMF	
  Enduro	
  Komisjon
Koosoleku protokoll
15, jaanuar 2014,  Mäos
Kell 16.00
Komisjoni liikmetest olid kohal:  Toivo  Nikopensius,  Sulev  Tõnisson,  Almar  Proos, Toivo  Kaldmäe,
Riho Kollist, Mehis Meibaum
Puudus: Jakob Saks
Protokollis: Almar Proos
Päevakord:
1. Komisjoni  määratud  tööaeg  on  läbi  saamas.  Uue  komisjoni  valimiste  ettevamistus
2. Aare Kattai valimine komisjoni liikmeks
3. Kohtunike litsentside uuendamine
4. Komisjoni  käsutuses  olevate  ressursside  planeerimine,  kulud  ja  tulud
5. Algajatest  väljaarvatavate  võistlejate  määramine
6. Juuniorite  edasiaitamise  programmi  põhimõtted
7. Huvilistele avatud enduro aastakoosoleku korraldamise ettevalmistamine
8. Ingliskeelsete võistlusjuhendite  juurutamine  kõikide  võistluste  puhuks
Koosolek
1. Valitud  komisjoni  tähtajaline  tööaeg  on  läbi  saamas.  Tänane  komisjon  valmistab  ette  uue  
komisjoni  esimehe  ja  liikmete  valimised.  Protseduurid  valmistab  ette  Toivo  Kaldmäe.  
2. AYR  Racingu  poolt  välja  pakutud  Aare  Kattai  valiti  komisjoni  liikmeks
3. 25 jaanuaril toimub kohtunike koolitus Paikuse koolimajas. Otsustati tulevikus korraldada
kohtunike  litsentside  väljaandmine  komisjoni  poolt  ja komisjoni kuludega.
4. Komisjoni esimees Toivo Nikopensius arutas EMF-i presidendi Andre Sepaga endurokomisjoni
haldusalas oleva tegevuse finantseerimist ja leiti lahendus osa endurolitsentside rahast anda
komisjoni  käsutusse.  Samuti  arutati  tuluallikana  võistluste  korraldajatele  vastava  tasu  sisse  
viimist  100  euro  vääringus.  Otsustati kehtestada vastav tasu.
5. Algajate  klassist  otsustati  välja  arvata:
Enduros,  Tauno  Mägi,  Ragnar  Kõllamõts,  Jaan  Roolaan
Sprindis, Hannes Veski, Jarko Metsis, Hendrik Allsalu
6. Arutati  erinevaid  võimalusi  noorte  edasiliikumise  toetamiseks.  Ettepanekutena  olid  laual  
rahvusvahelise  võistluslitsentsi tasu ja EM-MM  võistluste  osavõtutasu    kompenseerimine.  

Otsustati vastavate rahaliste vahendite leidmise korral toetusprogrammiga edasi minna.
Hetkel vahendid puuduvad ja programmi ei ole alustatud.
7. Otsustati  korraldada  Märtsis  enduro  aastakoosolek. Koosoleku korraldab komisjon
eesmärgiga  kaasata  kõik  huvilised, kes  tahaksid  esitada  ettepanekuid,  küsida  küsimusi  ja  olla  
informeeritud.  Koosoleku  toimumise  üksikasjadest antakse teada ligikaudu kuu enne
toimumist EMF-i ja enduro meililisti vahendusel.
8. Otsustati  kõikide  kohalike  võistluste  juhendid  tõlkida  paralleelselt  inglise  keelde,  
soodustamaks  naabrite  elevamat  osavõttu.  Korraldusliku  poole  viib  läbi  Sulev  Tõnisson.
18  jaanuaril  toimub  Minskis  BMA  komisojoni  koosolek,  millest  võtab  osa  Toivo  Nikopensius.  

Järgmine  koosolek  toimub  veebruaris.

