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EMF-i enduro alakomisjoni koosolek 15.10.2014

Koht: Sämmi Grill, Mäo. Koosolek algas kell: 17:30, kooslek lõppes kell: 20:00
Kohal viibisid: Toivo Nikopensius (esimees), Aare Kattai, Marti Troon (külalisena), Toivo 
Kaldmäe, Timo Hermlin, Veiko Biene (külalisena), Mart Lajal (külalisena), Egon Üpraus 
(külalisena), Riho Kollist, Helen Urbanik (juhatuse liige).
Puudus: Sulev Tõnisson.
Koosoleku juhataja: T. Nikopensius.
Protokollija: H. Urbanik.

Päevakord:
1. Uue ajavõtusüsteemi juurutamine 2014 hooajal
2. Võistluste korraldamisega seotud küsimused
3. Võimalikud uuendused korraldamises 2015 
4. Võistluskalender 2015
5. Võistlustingimuste muudatustega seotud ettepanekud
6. ISDE 2015 

1. Marti Troon andis ülevaate uue ajavõtusüsteemi juurutamisest 2014 hooajal. Elektrooniline 
süsteem, kus tulemusi on võimalik jälgida praktiliselt reaalajas on olnud suur edasiminek 
ning nii võistlejate kui publiku seas saanud väga positiivset vastukaja. Tegeletakse süsteemi 
edasiarendamisega. Külastatavus kodulehel www.enduro.ee on võistlusnädalavahetusel üle 
500 korra/päev.

2. Ajavõtusüsteemiga tegelev Marti Troon informeeris, et on vajadus 3-4 elektroonilise kella 
järele, mida oleks kohtunikemeeskonnal võimalik igale võistlusele kaasa võtta – komisjon 
uurib hindu ja annab peasekretärile teada. Samuti on vajadus enduro.ee veebilehte vaja edasi 
arendada – Marti Troon informeerib peasekretäri, mida on vaja ning koostöös Rauno 
Kaisiga hinnatakse vajaduste teostatavust. 

3. Komisjon arutas võimalust lasta publikuhuvi püüdmiseks sõitjaid kiiruskatsetele kahekaupa 
nagu seda tehase Soomes ning ei leidnud põhjust, miks ei võiks seda lubada. Samuti võib 
korraldaja soovi korral katsetada lõpukrossi ühisstardist pikkusega u 10 minutit, kus ühes 
sõidus osalevad sama võistlusklassi sõitjad. Otsustati rangemalt kontrollida seda, et 
endurosprindi rada on täies ulatuses liiklusele suletud soodustamaks krossiratastega sõitjate 
osalemist. Endurosprindis on järgmisel hooajal kavas mõnel võistlusel proovida nn inglise 
varianti, kus sprint koosneb ühest piisavalt pikast katsest. Arutati ka ettepanekut, et Balti 
meistrivõistluste arvestusse võiksid kuuluda kõik Balti riikides toimuvad endurod ning 
otsustati see esitada Läti ja Leedu kolleegidele.

4. Võistluskalendri projekt 2015: 1.-3. mai 2015 Võrtsjärve enduro 1 ja Tartu ekstreem; 16.-17. 
mai Paikuse enduro; 23. mai Jõelähtme endurosprint; 4. juuli Jõesuu endurosprint; 22. 
august Kukemetsa endurosprint; 18.-20. september Võrtsjärve enduro 2 ja Elva ekstreem; 3.-
4. oktoober Aruküla enduro.

5. Egon Üpraus edastas ettepaneku hakata stardijärjekorda koostama punktitabeli 
paremusjärjestuse alusel. Komisjon kaalub võimalust viia võistlustingimustesse sisse vastav 
muudatus. Samuti otsustas komisjon viia võistlustingimustes punktis 01.15 “Eesti 
meistrivõistluste punkte arvestatakse, kui stardib vähemalt viis võistlejat” sisse muudatus, 
kus nimetatud piirang eemaldatakse katseliselt üheks aastaks. Samuti lisatakse, et Eesti 
meistrivõistlustel tulemuse saamiseks lähevad kõik punktid arvesse. Endurorehv 

http://www.enduro.ee/


võistlustingimustesse sisse. Kõiki naaberriike ja sõitjaid aegsasti teavitada. Samuti võttis 
komisjon vastu otsuse viia võistlustingimustesse 2015. aastast sisse FIM nõuetele vastava 
endurorehvi reegel. Otsustati ka kõiki naaberriike ja sõitjaid sellest nõudest aegsasti 
teavitada. Timo Hermlin edastas ettepaneku kirjutada tehnilistesse tingimustesse rohkem 
lahti kirjutada see osa, mida võistlustel tegelikult kontrollitakse. Komisjon otsustas juhtida 
korraldajate tähelepanu sellele, et katsed peavad olema mõlemalt poolt lindiga piiratud või 
äärmisel juhul tähistatud kahe märgiga, mille vahelt tuleb sõita. 

6. Arutati 2015. aasta ISDE koondise ja manageri küsimusi. Endurokomisjon ootab avaldusi 
osaleda soovivatelt klubidelt 1. detsembriks 2014. Lähem info siin: 
http://www.msport.ee/2014/10/ootame-2015-aasta-isde-l-osaleda-soovivate-
klubimeeskondade-infot/


