
Koosoleku protokoll nr 30-11-2016
EMF-i enduro alakomisjoni koosolek 30. novembril 2016

Koht: EMF-i kontor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.
Koosoleku algus: 17:00, lõpp: 19:00
Kohal viibisid: Veiko Biene (komisjoni esimees), Sulev Tõnisson, Toivo Nikopensius, Aigar Leok, Almar Proos, Aare 
Kattai, Andrus Mossov, Helen Urbanik (juhatuse liige).
Koosoleku juhataja: Veiko Biene.
Protokollija: Helen Urbanik.

Päevakord:
1. Ülevaade Baltimaade kohtumisest
2. Kalender
3. Võistlustingimused
4. Eelarve
5. Tööülesannete jaotus
6. Muud küsimused

1. Ülevaade Baltimaade kohtumisest andis Almar Proos.
1. Balti MV etappide arv. Tulenevalt sellest, et Balti etappe on liiga palju, on selle sarja atraktiivsus 

langenud. Kõik osalejad olid selles üsna ühte meelt ja otsustati muuta Balti MV kolmeetapiliseks, igasse 
riiki üks etapp. Kui leedulased ei soovi oma kodus seda korraldada, siis võib selle korraldada Läti või 
Eesti.

2. Etappide kalendrisse paigutamisest. Kuna 2017. aastal plaanib Eestist ja Lätist EM etappe külastada üsna 
mitu võistlejat, siis otsustati selleks, et tippvõistlejad saaksid rahvuslikke MV ja Balti etappe sõita, 
korraldada kohalikud võistlused erinval ajal kui EM etapid, arvestades võistlustest osavõtmiseks minevat 
sõidu aega.

3. Balti etapp ja kohalik MV etapp korraldatakse eranditult koos, st et Balti etapp toimub näiteks alati koos 
EMV-ga.

4. Katse läbimise aegade suurendamiseks otsustati võtta aega juba esimesel ringil, välja arvatud juhul kui 
mõni katse, näiteks ekstreemkatse on selleks liiga ohtlik. Otsuse teeb võistluste žürii peale rajaga 
tutvumist.

5. Balti võistlustel määravad riigid oma inimesed võistluste žüriisse ja seda enne võistlusjuhendi 
avalikustamist.

6. Tulenevalt eelnevast oli palju juttu võistlusradade inspekteerimisest ja võistlusmäärustiku täitmisest 
üldisemalt. Püüelda sinna poole, et juhul, kui võistlus algab laaupäeval, siis peavad katsed olema valmis 
hiljemalt neljapäeva õhtuks. Hilisemad muudatused saavad olla vaid žürii otsusel ja teadmisel, ning peale 
seda katsetele enam midagi lisada ei tohiks, ainult võib ära jätta. Puudutab näiteks ekstreemtakistusi.

7. Endurosprindis loodi Retro klass, mille tehnilised tingimused on välja töötamisel. NB! Paikuse endurol 
tuleb ainus retroklassi etapp 2017 EM-il. 

8. Endurosprindis Balti karikavõistlustel hakatakse pidama klubide arvestust samamoodi nagu enduros.
9. Harrastajad ja Juuniorid hakkavad sõitma E klassidega samapalju ringe. Jälle põhjuseks vähene 

võistlusaeg.
10. Osavõtutasud ühtlustati Balti võistlustel, et oleks vähem segadust.

2. Kalender. 
Kalendri projekt avaldatakse lisadokumendina.
Aigar Leok algatas teema, kas ei peaks tulemuste arvestusest maha arvama kõige halvema etapi tulemuse.
Komisjon seda ei pooldanud ja 2017 hooajal lähevad kõik etapid MV ja KV arvestusse,

3. Võistlustingimused.
Otsustati loobuda proloogi lisamisest kahepäevaenduro arvestusse , . See võib olla eraldi võistlus endurole eelneval 
päeval, osalemine ja rattakasutus on vaba. Leiti, et proloogi korraldamine näiteks Tartu kesklinnas on kaheldamatult 
suurendanud ala populaarsust, kuid kõigile võistlejatele võrdsete tingimuste puhul peaks see olema kas kõigile 
kohustuslik või kõigile vaba ning nagu eelpool mainitud, otsustati viimase variandi kasuks. 
Samas on koostamisel võistlustingimused planeeritavale superenduro sarjale, mille raamesse võiks liita ka senised 
proloogid.
Otsustati, et vajadusel antakse nõrgematele klassidele teised ajad, sõltub klassist ja konkreetsest olukorrast. 
Kiiruskatsete aeg kahepäevaendurol on vähemalt 60 minutit, soovitavalt 80 minutit.
Endurosprindis lisatakse juunioride klass nagu see on enduros. 
Võistluste korraldamist taotlev klubi peab olema EMF-i liige. Mitte-EMF-i liikmetest korraldajatele on võistluse 
korraldamistasu kallim.



Muudetud võistlustingimused avaldatakse eraldi dokumendina.

4. Eelarve.
Komisjon tegi eelarvetaotluse mahus üle 77 000 euro. EMF-i ettepanek reaalseid võimalusi arvestades on üle 
10 000 euro. Andrus Mossovi ettepanek, et enduro eelarve oleks vastavalt enduro litsentside osakaalule EMF-i 
üldisest litsentside arvust ning arvestades ka alaliidu üldkuludega 20 000 ja jaguneks turunduse, noorte ja 
Paikusel toimuva EM-i vahel. ISDE koondise rahastamise osas on komisjoni nägemus, et EMF paneb 1/3, 
komisjon leiab 1/3 ja sõitjad 1/3. Eelarveküsimused on arutusel nõukogu koosolekul 8. detsembril.

5. Ülesannete jagamine. 
Võistlustingimused: Sulev Tõnisson, kalender: Almar Proos, noored: Aigar Leok, eelarve: Andrus Mossov. 

Järgmine koosolek toimub 11.01.2017, kell 17 EMF-i kontoris.


