
Koosoleku protokoll nr 03-03-2015
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 3. märtsil 2015

Koht: EMF-i kontoris, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 13:00, lõppes kell :00.
Kohal viibisid Lembit Nõlvak (esimees), Reio Engman, Mart Adamson, Peep Nork, Are Kaurit, 
Margo Sonn, Mati Pärnasalu (külalisena), Rait Roostfeld (külalisena). Helen Urbanik (juhatuse 
liige). Puudus Juss Laansoo.
Juhataja: L. Nõlvak.
Protokollis: H. Urbanik

1. Talvesarjad peetud, võitjate kinnitamine
Talikross – tulemused kinnitatud sellisena, kui need Mylaps.com lehel on avaldatud: 
http://www.mylaps.com/en/championships/23942
Talvine kestvuskross – Pärnus osales 4 seeniori – punkte ei arvestata, 3 naist – mõlemad etapid 
lähevad kestvuskrossi võistlustingimuste punkt 9.6. kohaselt arvesse, 85cc osales 2 ja 1 sõitjat – 
karikasarja punkte ei arvestata. Quad 200 klassis ei olnud sõitjaid samuti piisavalt karikasarja 
punktide arvestamiseks. Quad 100 klassis kinnitatakse karikasarja tulemused Pärnu võistluse põhjal, 
avaldatud EMF-i kodulehel. 
Talvise kestvuskrossi tulemused kinnitatud sellisena, kui need Mylaps.com lehel on avaldatud: 
http://www.mylaps.com/en/championships/23942
Jäärada – Tulemused samuti kinnitatud vastavalt Mylaps.com lehel avaldatule välja arvatud 
erandiga Külgvankrite klassis, mis ei ole EKV arvestuses, kuna võistluse juhend on 
võistlustingimustega vastuolus
 
Are Kaurit tegi ettepaneku, et järgmisest hooajast võiks Eesti meistrivõistluste arvestusse kuuluda 
lisaks suvistele etappidele ka üks hallikrossi ja üks talikrossi etapp. Eesmärgiks on kasvatada 
talihooajal toimuvate võistluste osalemise aktiivsust – osalemine neil on eeltingimuseks Eesti 
meistriks tulekul. Lisaks heale treeningule on talvised võistlused ka arendavad ja sobivad ka teiste 
distsipliinide esindajatele. Vaja on rohkem arutelu sõitjate ja klubidega; mida teha, et võistlustel 
oleks rohkem aktiivsust - saata info selle kava kohta klubidele ettepanekuga anda tagasisidet.

Samuti tulevikus: kalendris määratud meistrivõistluste kuupäeva tõsta ei tohiks, võib muuta 
korraldamise kohta. Ka talvel.
 
2. Kalendri täpsustused.
 
    TOP200 etappide järjestus märkida – kalendrisse kantud; kalenderplaanis märgitud Pärnu etapp 
maha võetud.
    K/V karikasarja etapid märkida – Margo Sonn täpsustab klassid ja võistlused/päevad, millal 
sõidud toimuvad. 
  Vilaski kestvuskross toodud varasemaks, 4. aprillile - teavitada teisi riike ja sõitjaid kalendri 
muudatusest.
    Hartwall Jaffa motokrossi Eesti noorte karikavõistluste etapp 12.07. Jõgeval on koos MM 
Kegumsi ja EMX 65/85 finaaliga – otsustati etappi mitte korraldada, kuna paljud sõitjad, toetajad ja 
pealtvaatajad viibivad siis Kegumsis
    MMM ja Võrtsjärve enduro toimuvad samaaegselt, 19.-20. septembril. Krossikomisjon toetab 
MMM-i eelistatud märkimist kalendrisse, kuna MMM-i korraldajad esitasid taotluse esimesena. 
Muid motokrossi võistlusi Eestis samal ajal ka ei toimu. 
 
3. Komisjonitöö tutvustus uutele liikmetele Mati Pärnasalule ja Margo Sonnile. Lembit Nõlvak 
tutvustas krossikomisjoni varasemat tegevust ja tööpõhimõtteid. Pärnasalu avaldas soovi 

http://www.mylaps.com/en/championships/23942
http://www.msport.ee/wp-content/uploads/2014/04/Parnu_Talvine_Kestvuskross_Q100-Q200.pdf
http://www.mylaps.com/en/championships/23942


krossikomisjoni esimeheks saada, komisjoni liikmed toetasid teda ning juhatus esitab sellekohase 
ettepaneku nõukogule 5. märtsil 2015. Pärast nõukogu poolt kinnitamist saab uus esimees asuda 
oma meeskonda koostama.
 
4. Tehnilised tingimused.

K/V jääraja tehnilised tingimused – Margo Sonn sai ülesande viimased materjalid üle vaadata, et 
hiljem saaks need integreerida motokrossi võistlustingimustesse.
Kohtunike märguannetele on lisatud meditsiinilipp (valge, punase diagonaaliga), mida kasutatakse 
koos liikuva kollase lipuga ja mis tähistab meditsiinipersonali viibimist rajal ning keelab hüpped ja 
möödasõidud.
 
Tehnilise komisjoni juhi Allan Laurimäe ettepanekul korrata 2015. aasta võistlustingimustes (lisa 
osas) EMF-i motokrossi 2014. aasta võistlustingimuste mürataseme määrasid: korvidel ja quadidel 
vastavad meil FIM määradele; soolodel oleme +2 db tolerantsemad. 
FIM ei ole 2015 motokrossi tehnilisi tingimusi veel avaldanud. Seni lähtume 2014 tehnilistest 
tingimustest: http://www.fim-live.com/en/library/download/23379/download/Library/no_cache/1/

6. Quadi teemad.

Meeldetuletus sõitjatele, et võistlusnumbrid peavad olema reeglitekohased, neljarattalistel 
võistlustsiklitel ees ja taga ning võistlejal võistlusriiete seljal või seljakaitsmel võistlusnumber ja 
soovitavalt nimi.
Võistlustingimustes täpsustati Q-Hobby klassi: Hooaja kokkuvõtte TOP 3 peavad liikuma edasi Q-
Amatöör klassi, lisaks on Quadi alakomisjonil õigus tõsta kiiremaid Q-Hobby klassi võistlejaid Q-
Amatöör klassi arvestades nende võimeid.
Quadide Balti meistrivõistluste etapid 2015: 28.03. Kaunas laste klassid Q-50, Q-100, Q-200, 21.-
22.06. Leedus täiskasvanute Quadi klassid; 04.07. Türi kõik Quadi klassid; 25.07. Vilaka. Läti kõik 
Quadi klassid. Balti meistrivõistluste arvestusse läheb tulemus juhul, kui klassides Q-Daamid, Q-
Junior, Q-Veteran on vähemalt 3 võistlejat, teistes klassides peab olema vähemalt 5 võistlejat.

5. Noorte järelkasvutiimi tutvustus

Tallinna Sadamaga on alla kirjutatud 5000 eurone leping noortespordi toetuseks.
09.03.-31.12.2015 kestab heategevuskampaania, kus saab lühisõnumile 13018 märksõnaga MOTO 
saata 5 eurot Eesti motospordi järelkasvutiimi toetuseks.

Toetuse abiga:

1. tegeleme järelkasvutiimi süstemaatilise ettevalmistusega spetsialistide toel;
2. korraldame järelkasvutiimi treeninglaagreid, kus saavad osaleda ka teised noored motosportlased;
3. katame järelkasvutiimi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise kulud.

Järelkasvutiimi kuulub vähemalt 10 noort motokrossi sõitjat, kandideerimine kõigile vaba ja 
avalduse alusel. 

Info: http://www.msport.ee/noor-team-estonia/

http://www.fim-live.com/en/library/download/23379/download/Library/no_cache/1/

