Koosoleku protokoll nr 03-06-2015
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 3. juunil 2015
Koht: EMF-i kontoris, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 13:00, lõppes kell 15:30.
Kohal viibisid Mati Pärnasalu (esimees), Lembit Nõlvak, Reio Engman, Mart Adamson, Peep Nork,
Juss Laansoo, Jüri Makarov, Margo Sonn. Helen Urbanik (juhatuse liige).
Juhataja: M. Pärnasalu.
Protokollis: H. Urbanik
1) Addinol motokrossi EMV I ja II etapi kokkuvõte ja ettepanekud järgmisteks etappideks
Langel ja Tihemetsas (klasside jaotus päevade kaupa).
Kahe toimunud etapi korraldust hindas komisjon üldkokkuvõttes heaks. Silma torkas boksisõidu
kiirus lastel, mitmele sõitjale tegid krossikomisjoni liikmed kohapeal märkusi ja selgitasid reegleid.
Otsustati teha märkus eraldi noortele Vinogradovitele, kes sõitsid startide välisel ajal (õhtul) ka
võistlusrajal mootorrattaga. Edaspidi tehakse reegleid rikkunud sõitja vanematele hoiatus ja kui
reeglitest endiselt kinni ei peeta, diskvalifitseeritakse sõitja.
Rajakohtunikele korduvalt meelde tuletatud kohustus korjata sõidu ajal välja tulnud kive rajalt.
Etappide eelse ettevalmistusega seoses tekkis olukordi, kus lapsed ei saanud näiteks Karksis
treeninguks võimalust, kuna rada oli pidevalt täis suuremaid rattaid. Krossikomisjoni hinnangul
tuleb sellised küsimused kas sõitjatel kohapeal omavahel või raja halduriga kokku leppida.
Otsustati, et ka järgmistel etappidel sõidavad MX2 ja MX2 junior koos ühises stardis.
2) Võistluste korraldus ja kontroll (teatud taseme kindlustamine). Võistlusradade kontroll ja
vastavus nõuetele.
Arutati Aravete TOP200 etapil ilmnenud puudujääke nagu suunaviitade puudumine ümbruskonnas,
WC-de puudumine, kiirabiteenuse puudulikkus, jms. Positiivse võistluskogemuse tagava taseme
peab korraldaja ise tajuma, kõiki tingimusi ei ole võimalik reeglitesse sisse kirjutada. Taseme
kindlustamist võistlustel otsustati parandada korraldusvõimaluse defitsiidiga järgmisel hooajal.
Katsetatakse ka rahuloluküsitlusega hooaja lõpus 2015.
3) Võistluskalendri koostamine ja vastutus. Eelkalendri valmimiseks määratakse kindel
kuupäev (eeldatavasti 15.12. 2015). Kõigi muudatuste kinnitamine kalendris on
krossikomisjoni esimehe pädevuses.
4) Jooksvad küsimused: Klubide arvestuses läheb Quadidel arvesse 3 paremat tulemust hooaja
vältel, kuigi etappe on kokku kuus.
Mart Adamson esitas quadisõitjate ettepaneku muuta võistlustingimusi ja panna ühte sõitu Quad
Amatöör ja Quad Hobi klassid. Krossikomisjon hääletas ja tulemusega 7 vastu/1 poolt ei võetud
ettepanekut vastu. Ettepanek on uuesti arutusel pärast hooaja lõppu.
Peep Nork esitas Linnamäe Krossiklubi ettepaneku lisada võistlus Hartwall Jaffa motokrossi ENKV
arvestusse. Krossikomisjon hääletas ja tulemusega 8 vastu ei võetud ettepanekut vastu.
5) Teadaanne: Lõuna-Eesti radadel on 50cc klassi sõitjatel treeningud tasuta.

