EMF-i motokrossi komisjoni koosolek 6. oktoober 2015
Koosolekul osalesid: Mati Pärnasalu, Margo Sonn, Jüri Makarov, Juss Laansoo, Mart Adamson,
Reio Engman, Peep Nork, Lembit Nõlvak, Andre Sepp (president), Helen Urbanik (juhatuse
esimees)
Koosoleku toimumise koht: EMF-i kontor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn
Koosoleku toimumise aeg: 13:00-17:00 06.10.2015
Päevakord:
1) 2015a Addinol EMV, TOP200 ja Hartwall Jaffa võistlussarjade kokkuvõte ja uued ettepanekud
aastaks 2016;
Tehti kokkuvõte toimunud neljast Addinol Eesti meistrivõistluste etapist 2015. hooajal. I etapil jäi
silma käepaelte süsteem ja kontrollimine, regamine ja piletimüük sai laupäeva hommikul kiiresti
ümber korraldatud. II etapi korralduspaiga kohta tehti tähelepanek stardipuu kohta, mis oli quadile
liiga kõrge (oleks vaja uputada maa sisse); mehhaanikute boks võibolla mitte kõige paremas kohas
sisenemise koha tõttu. III etapil torkas enim silma MX1 klassi lühike stardipuu, võistlejad ei
pääsenud õhtul peale 10 võistluspaika sisse, samuti hommikul vara. Ühel rajalõigul esimesel päeval
palju kukkumisi, mida teiseks võistluspäevaks korrigeeriti ja kukkumiste hulk vähenes. Ettepanek
ka tuua ohtlikul kohal lipp allapoole (Tihemetsas sama).
Arutati, kas peaks saama ühekordse litsentsiga sõita tippklassides? Anda otsustusõigus ühekordse
litsentsiga starti lubamises peakohtunikule vastavalt eelnevale võistluskogemusele ja reeglite
tundmisele. Samuti kõrvalise abi küsimus võistluse ajal (võistlustingimuste punkt 9) – rangemalt
jälgida peakohtuniku ja tema meeskonna poolt.
Tuleval hooajal edasi arendada VIP ala (anda võimalus VIP pileti ostuks, lisada sinna live tulemusi
kuvav ekraan, jne). Samuti parandada rajaplaanide ja kohapealsete sildistuste teemat. Tuleval
hooajal tuleb korraldajatel arvestada sekretariaadile ruumide loomise vajadusega (teisaldatav soojak
vms).
2) Muudatused võistlustingimustes 2016. a;
Quad Junior klass 2016 hooajal ilmselt jääb ära - sõltub sellest, mida lätlased teevad. Quad Hobi ja
Quad Amatööri ühisesse sõitu panek tuleb arutusele quadi koosolekul.
TOP200 sarjas otsustati 2016 hooajal sisse tuua naiste klass, kes sõidab koos E-klassiga, kuid
kellele peetakse eraldi arvestust ja keda auhinnatakse eraldi (ka hooaja lõpus).
Otsustati muuta klasside jaotust EMV võistluspäevadel. Laupäev: 50cc, 65cc, 85cc, Mini MX, MX2
juunior, MX2, MX1, MX Veteran; Pühapäev: Quadide ja Külgvankrite klassid. Muudatus on
ajendatud korraldajate soovist, et nimekad soolosõitjad toovad pealtvaatajaid laupäevasele
võistluspäevale nagu ka pühapäevale külgvankrid ja Quad Open.
MX2 juunior eraldi võistlussõidu pidamise osalejate miinimumkogusena oli arutlusel 12 sõitjat.
Põgusalt oli arutlusel ka 2016 Eesti MV kalender ning võimalus korraldada lisaks viies etapp
Tallinna lähedasel liivarajal. EMV kalendri koostamisel arvestatakse eelkõige Euroopa MV kalendri
ja meie tippsõitjate (Leok, Krestinov, Kullas) välisvõistlustest vabade nädalavahetustega.
Otsustati muuta motokrossi võistlustingimuste punkti 6 „Masinaklasside vanusepiirid“ järgmiselt:
50cc jun – 4. sünnipäev-6. sünnipäev, (tehnilistes tingimustes masinaklassil 50cc jun – kaks takti
kuni 50cc standardmootorratas, ees 10'' ees ja taga 10'' ratas)
50cc – 5. sünnipäev-8. aastakäik
65cc - 7. sünnipäev - 11. aastakäik

Quad Amatöör – alates 15. sünnipäevast
Quad Open – alates 15. sünnipäevast
Vanusepiiride muutmise ajendiks on eelkõige soov viia sõitjad kiiremini edasi järgmisesse
jõukohasesse klassi ning samuti võimalikult vähendada lastel mootorrataste ümberehitamist ja
vähendada vanemate kulusid sellele. Loomulikult on lähtuvalt noore arengust alati krossikomisjoni
otsusega võimalikud erandid.
Maha võtta tehnilistest tingimustest punkt: Q Jun, Q Hobby, Q Veteran on klubidele EMV punkte
toovad punktid.
Otsustati lisada Suviste tiitlivõistluste määratlusse 4.4. EMV ja EKV tulemused võistlussõidus
kinnitatakse, kui stardib vähemalt 5 võistlejat võistlusklassis.
3) Toimus elav arutelu motokrossi karikasarja TOP200 reeglite ja edasiste eesmärkide teemal. Sarja
arendamise seisukohast on oluline osalejate ja huviliste tagasiside 2015 hooaja võistlustele.
Küsitlusele saab vastata siin: http://www.msport.ee/2015/10/top200-karikasarja-rahulolu-kusitlus/
4) Krossikomisjon ootab korraldajatelt taotlusi 2016 hooaja tali- ja suvehooaja võistluste
korraldamiseks 20. oktoobrini.

