
EMF Enduro komisjoni  erakorralise koosoleku protokoll

14. september, 2014, Väike-Rakke

Kohal olid: Aare Kattai, Toivo Nikopensius , Sulev Tõnisson, Toivo Kaldmäe, Riho Kollist

Puudus: Timo Hermlin

Protokollis: Toivo Kaldmäe

Erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli asjaolu, et „Võrtsjärve 2“ võistluse 
registreerimise lõpus pöördus minu (Toivo Kaldmäe) poole Red Moto klubi esindaja küsimusega, 
kuidas toimub Eesti MV punktiarvestus. Klassis E 1 ja E 2 oli registreerimise lõpus kummaski klassis 4 
võistlejat.

Jooksvalt võeti päevakorda veel mõned punktid.

Päevakord:

1. Eesti meistrivõistluste punktiarvestusest

2. 2015. a kalenderplaani võistlustest

3. Hooaja lõpu komisjoni koosolekust

Koosolek

1. EMF 2014.a Enduro  võistlusreeglites on vastu võetud punkt:

01.5 MEISTRIVÕISTLUSED JA KARIKAVÕISTLUSED

Eesti Meistrivõistlused peetakse järgmistes masinaklassides: E1, E2, E3, seeniorid 40+

Eesti Meistrivõistluste punkte antakse, kui klassis stardib vähemalt viis võistlejat.

Aastaid on punkti tõlgendatud nii, et meistrivõistlustel punktide andmiseks peab antud etapil  olema 
vähemalt viis startijat. Ja vastavalt sellele on ka punkte antud või mitte antud.

Olen nõus sellega, et ka võistlustingimustes võiks olla määratletud võistlejate arv ühel etapil, aga kuna 
Võrtsjärve 2 võistlusjuhendis oli  eraldi välja toodud, et Eesti MV-l antakse punkte, kui stardib 
vähemalt viis võistlejat, käib see just antud võistluse kohta.

O T S U S T A T I: Mitte anda Võrtsjärve 2 Endurol Eesti MV punkte välja E-1 ja E-2 võistlusklassides, 
kuna sellel võistlusel oli stardis 4 võistlejat. Samuti toimida ka Enduro 4. etapil Arukülas kõigis Eesti 
MV arvestuse klassides, kus on vähem kui viis võistlejat.

Sõnastada 2015.a. Võistlustingimustes see punkt täpsemalt.

2. Otsustati, et organiseerijad, kes soovivad EMF kalendrisse panna 2015.a. võistluseid, peaksid 
saatma oma soovid komisjonile hiljemalt  12. oktoobriks komisjoni esimehe Toivo Nikopensiuse  e-
mailile toivo.nikopensius@mail.ee

3. Hooaja kokkuvõtteid tegev komisjoni koosolek toimub 15.oktoobril 17.30 Sämmi grillis. See aeg 
kinni panna esimees Toivo Nikopensiusel. Koosolekust võivad osa võtta kõik klubide esindajad, kes 
soovivad kaasa rääkida ala edasise arengu kasuks.


