Koosoleku protokoll nr 11-01-2017
EMF-i enduro alakomisjoni koosolek 11. jaanuaril 2017
Koht: EMF-i kontor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.
Koosoleku algus: 17:00, lõpp: 20:00
Kohal viibisid: Veiko Biene (komisjoni esimees), Sulev Tõnisson, Toivo Nikopensius, Almar Proos, Aare Kattai,
Andrus Mossov, Helen Urbanik (juhatuse liige).
Külalisena Marti Troon.
Koosoleku juhataja: Veiko Biene.
Protokollija: Helen Urbanik.
Päevakord:
1. Mõningad täpsustused kalendris -VEIKO
2. Võistlustingimused 2017 - SULEV teeb lühiülevaate
3. EMV ja EKV karikavõistluste tingimused korraldajale - ALMAR ja komisjon
4. Sekretariaat - MARTI ja komisjon arutelu
5. Superenduro sari ja kalender - komisjon arutelu
6. Eelarve - HELEN
7. Võistlusnumbrid ( Läti ) - TOIVO
8. ISDE regamine lõpeb veebruaris - HELEN ja komisjoni arutelu
9. Jooksvad küsimused
1.

Lisatud 12. juuli Sõmerpalu superenduro. Samuti Tartu superenduro (proloog) 5. mail. Lisatud 2.-3. septembri
Viljandi maastikusõit, mis taaselustab kunagise traditsiooni. Uus kalender avaldatud kodulehel.

2.

Lühidalt on muudatused reeglites järgmised:
1. Enduro reeglitest võeti välja proloogi osa, kuna proloog sellisel kujul ei ole enam kahepäevaenduro
ametlik osa.
2. Ametnike nimekirja lisatud ametnikena žürii esimees ja keskkonnateenistuse vanem. Neil peab olema
vastava kategooria litsents.
3. Meeskonnaarvestuse juurde lisatud, et meeskonda kuuluvad ühest Föderatsioonist võetud hooajalitsentsiga
sõitjad, igast klassist maksimaalselt kaks sõitjat. Hooaja viimasel võidusõidul peetakse
Rahvusmeeskondade arvestust. Meeskonda võib kuuluda kuni 4 võistlejat, arvesse läheb 3 parema
võistleja tulemus.
4. Mitte töökorras tule eest karistatakse võistlejat 30 trahvisekundiga.
Karistus määratakse iga rikkumise ja mitte töökorras tule/de eest eraldi mootorratast kinnisesse parklasse
tuues.
5. Naiste klassis on numbrialus lilla ja number kas must või valge.
6. Hooaja esimese võistluse esimese võistluspäeva hommikul stardivad võistlejad eelneva hooaja
kokkuvõtvate paremusjärjestuse alusel. Hooaja teisel ja järgnevatel võistlustel stardivad võistlejad
eelnevate võistluste üldparemusjärjestuse alusel. Stardijärjestus määratakse eelregistreerimise alusel. Mitte
eelregistreerunud võistleja stardib üldarvestuse nimekirja lõpus. Sekretariaat peab vajadusel tagama
erinevatele masinaklassidele erinevad ajad. E-klassides ja juunioridel A ajad (kiiremad) ja ülejäänud
klassidele B ajad (aeglasemad).
7. Eesti Meistrivõistlustel ja Karikavõistlustel sõidetakse kõik kiiruskatsed ajale alates esimese ringi
esimesest katsest. Lõpliku otsuse teeb selle kohta Peakohtunik / zürii.
8. Kogu kahepäevaseks võistluseks ettenähtud kiiruskatsete aeg on soovitavalt vähemalt 80 minutit ja
minimaalselt 40 minutit.
9. Karistuste loetelus on punktis 01.29.1 tehniliste rikkumiste eest karistused eraldi välja toodud.
10. Kehtestatud standardid EMV ja EKV võistluste korraldajatele: Võistluste korraldamist taotlev Klubi peab
olema taotluse esitamise hetkel ja võistluse läbiviimise ajal EMF-i liige.
11. Kiiruskatsed tuleb tähistada rajamärgistusega tagamaks ühemõtteliselt mõistetav kiiruskatse kulgemine.
12. Korraldajal peab tagama õigeaegselt kohal viibiva ning nõuetekohase sõidukiga juhi, kes teab, kus katsed
toimuvad, nii, et žürii saaks kiiruskatseid kontrollida.
13. Endurosprindis lisandus klass juunior.
14. Lisandub ka klass retro, kui avaldatakse Euroopa enduro reeglid. 15. Ettepanek on pidada retro klassis
kahte arvestust: mootorrattad 1980-1991 ja kuni mootorrattad 1979 (kaasa arvatud). Number vaba. Vanus
alates 14. eluaastast.
15. Maha võetud Street Rally klass.

3.

Tingimused võistluste korraldajale. Ametnikel on nõutavad vastava kategooria litsentsid. Rajakohtunikele
toimub koolitus 20. jaanuaril Pärnus, kõrgema taseme kohtunike koolitus on 28. jaanuaril Paikuse koolis

algusega kell 10. Ka Tallinnas kavas koolitus, mille Veiko lepib Suleviga kokku.
EKV ja EMV arvestuses toimuvaid võistlusi korraldav klubi peab olema EMF-i liige. Võistluse annab
kalendrisse üles klubi eest vastutav isik. Kui tegu on mitteliikmest promootoriga, siis on EMF-il temaga
lepinguline suhe. Kõik korraldajad on kohustatud kasutama komisjoni poolt tunnustatud ajavõtu ja tulemuste
kajastamise lahendust ning sekretariaati. Tulemused peavad olema eestikeelsed ja avaldatama operatiivselt
enduro.ee lehel. Selle eeltingimuseks on, et ajavõtt suudab jooksvalt edastada elektrooniliselt töödeldaval kujul
katse aegu.
4.

Sekretariaadi töö kiirust võtavad maha eelregistreerimise valed andmed (näiteks kinnitamata numbrid, valitud
vale võistlusklass). Marti uurib lahendust (hind, ajakulu), kus registreerimine toimuks enduro.ee lehel ja
registreerimisvormi kuvatakse msport.ee. Siis saaks registreerimisel kontrollida sõitja juba olemasolevaid
andmeid.
Arutati ka, vajadust lisada tehnilisse inimressurssi, kes tegeleks võistleja ja ratta dokumentidega. Sellisel juhul
läheks registreerimine võistluspaigas kiiremini. Veiko ja Marti vaatavad Soome võistlustel, kuidas nende
süsteem nii õlitatult töötab, et registreerimiseks kulub vaid sekundeid.
Otsustati ka mitte-eelregistreerunutele anda juhendiga varasem sekretariaadi aeg, nad peaksid olema kohal
enne eelregistreerunud sõitjaid.

5.

Superenduro: lisada sarja Tartu proloog ja Sõmerpalu staadionikrossi raames toimuv võistlus. Komisjoni
nägemuses võiks sarjas olla kolm etappi 2017. Üldine kontseptsioon: Superenduro toimub lühikesel ringil,
kunstlike takistustega rajal. Võeti vastu Almari ettepanek, et kõige suuremad korraldajad kirjutavad ise reeglid:
Kuidas finaali välja jõutakse, mitu ringi sõidetakse, mitu minutit, kuidas aega mõõdetakse, palju punkte
antakse, jne.

6.

Arutati EMF-i poolt endurole toodud toetaja(te) reklaamide kuvamist võistluspaigas ja selle seost komisjoni
poolt organiseeritud paigaldaja ja korraldaja huviga. Eelarvesse on selleks arvestatud vahendid. Korraldaja
kasu on ka auhindade näol, mida toetaja(d) annavad.

7.

Numbritabel veel elektrooniline ei ole. Hetkel endiselt Läti föderatsiooni lehel: http://www.lamsf.lv/parmums/enduro/starta-numuri/ Eestipoolne numbrite broneerimise kontakt on Toivo Nikopensius.

8.

ISDE 2017 – Koondise osas komisjoni ootus, et EMF kataks kolmandiku eelarvest, kuid alaliidul sellises
mahus vahendeid ei ole. Koondise osalemine sel aastal on veel otsustamata. Koondisesse valimise kriteeriumid
jäävad samaks, mis on seni olnud. Klubidel on võimalik oma osalemise soovist aga sellest sõltumata teada
anda, eelregistreerimine lõpeb veebruaris.

9.

Toota bännerid reklaamimaks enduro.ee lehte võistluspaigas ja promoda seda ka plakatitel ning muudel
infomaterjalidel. Reklaami ja turunduse teema võetakse eraldi küsimusena üles mõnel järgmisel koosolekul.

