
Koosoleku protokoll nr 04-03-2015
EMF-i enduro alakomisjoni koosolek 04.03.2015

Koht: Sämmi Grill, Mäo.
Koosolek algas 17:00, koosolek lõppes 19:00
Kohal viibisid: Toivo Nikopensius (esimees), Aare Kattai, Toivo Kaldmäe, Sulev Tõnisson, Timo Hermlin.
Külalistena: Marti Troon, Egon Üpraus.
Puudus: Riho Kollist.
Koosolekut juhatas: Toivo Nikopensius
Protokollis: Helen Urbanik (juhatuse iige).

Koosoleku päevakord:
1. ISDE 2015 rahvuskoondise koostamise kriteeriumid ja kandidaadid.

2. Koolituse läbinud kohtunikele litsentside väljastamine.
3. Võrtsjärve enduro weekend 2015.
4. Komisjoni eelarve.
5. Endurosõitja motospordi järelkasvutiimis.
6. Tippsportlaste toetuse taotlused.

1. ISDE 2015 rahvuskoondise koostamise kriteeriumid ja kandidaadid. ISDE-le on üles antud rahvuskoondis 6 
liiget, juuniorid 4 liiget ja kaks klubimeeskonda (esialgsetel andmetel Sõmerpalu – Mart Meeru, Riho Kollist 
ja Egon Üpraus? ja GasGas – Billy Toomla, Janar Kukk, Mehis Meibaum) kokku 6 liiget. Kõigi nende sõitjate 
eest on tasutud ka eelregistreerimise tasu 2648 eurot. 
Kriteeriumid: Kindlasti kuuluvad koondisesse MM-il ja EM-il osalejad. Lisaks on kandidaadid Eesti ja Balti 
meistrivõistluste kolm esimest E-klassides. Lisaks kohtadele arvestada stabiilsust, kuna tegu on väga pika 
võistlusega. Juunioride tiimi võiksid kandideerida: Priit Biene, Elary Talu, Hendrik Talviku, Reio Timmi (kui 
tuleb sel hooajal endurosse). 
Koondis tuleb otsustada juuli alguseks – 27. juulil tuleb korraldajatele lõplikud entry formid ära saata. 
Selleks ajaks on toimunud kaks Eesti ja kaks etappi mujal Balti riikides.
Mootorratta ja varuosad, ka rehvid muretsevad sõitjad ise. 
Tugimeeskonnas on varasema info põhjal lubanud kaasa lüüa:
Paddock: Veiko Biene, .......
KP1. Aare ja Riina Kattai
KP2. Toivo Nikopensius,......
Kp3. Jaan Roolan, ........
KP4. Tiit Libe, .........
Köök: Helen Urbanik,........... 
Ratastega rajal: Ain Musting, Kullo Kabonen, Irmo Nuut, Valdek Haugas.
Egon Üprausil 2 inimest, kes oleksid abiks. Tema peale võiks jääda üks KP.

2. Uutele, koolituse läbinud kohtunikele (ligi 20 inimest osales koolitusel) väljastatakse litsentsid kehtivusega 
3 aastat, fotoga dokument. Komisjoni esimees korraldab nende valmistamise. 

3. Korraldaja palve saata Võrtsjärve enduro info välissõitjatele ja föderatsioonidele – tegemisel. Toivo on 
oma kontaktidele juba välja saatnud ka. Inglise keelne variant EMF-i kodulehel avaldada – on avaldatud. 
Arutlusel oli ka võistluse ringi pikkus ja arv klassidel ning erinevused Balti reeglitest. Otsustati kooskõlastada 
erand teiste föderatsioonidega – teostatud pärast koosolekut. Sõitjate seisukohast leiab kindlasti tunnustust 
võistluse hea ja vaheldusrikas rada. 

4. Endurokomisjoni eelarve käesolevaks hooajaks on 2000 eurot. Osa eelarvest kasutatakse 4 ajavõtukella 
eest tasumiseks. Ülejäänud eelarve on otsustamisel.
Komisjon arutas Riho Kollisti ettepanekut teha talle korraldajana erand võistluse registreerimistasude mitte 
esitamise eest käesoleval hooajal EMF-i poolt. Komisjoni seisukoht on, et selliseid erandeid ei peaks tegema, 
EMF on selle seisukohaga nõus. Endurovõistluse korraldaja klubi peaks samuti olema EMF-i liige – lisada see 



muudatus 2016 enduro reeglitesse. 
Juhatus teeb ettepaneku tagada ühest enduro etapist EMF-i kuluga videokokkuvõte ja see võiks olla 
avaetapp Võrtsjärve. Klipi toodaks Kristjan Ojang. Oleme tutvustanud oma kalendrit ERR-ile ja nad on 
lubanud meie uudistega oma spordisaadetes arvestada. Komisjon on ettepanekuga nõus.

5. Juhatus küsis, kes võiks olla üks kuni 18aastane noor endurosõitja motospordi järelkasvutiimis, kellele 
üritame toetajate abiga saada rohkem tuge treenimiseks, välisvõistlustel osalemiseks jms? Komisjon teeb 
ettepaneku lisada sinna Priit Biene. Info: http://www.msport.ee/noor-team-estonia/

6. Juhatus andis ülevaate tippsportlaste toetuste taotlustest, mille jagamise (kogusummas 5000 eurot) 
otsustab EMF-i nõukogu 5. märtsil. Taotlusi laekus kokku üle 30 000 eurole, neist kolm endurosõitjatelt 
(Aigar Leok, Rannar Uusna, Priit Biene).


