Koosoleku protokoll nr 08-04-2015
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 8. aprillil 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. Helen Urbanik (juhatuse liige). Puudus Margo Sonn.
Juhataja: M. Pärnasalu.
Protokollis: H. Urbanik
1. Muudatused motokrossi võistlustingimustes 2015:
Muudatus punktis 6. MX2 juunior numbrialus on must põhi – number valge.
Põhjendus: sama numbrialuse värvi kasutatakse selles klassis ka FIM ja FIM Europe võistlustel.
Muudetud sõidu pikkus
K/V EKV klassi sõidu pikkus on 18 minutit + 2 ringi.
Lisatud tehnilistesse tingimustesse rehvid:
Kulp- või labamustriga rehvid ja/või rehvid, mille protektori kõrgus on suurem kui 19,5 mm, on
keelatud. Suvistel võistlustel on on keelatud ka naelrehvide ja piikide kasutamine.
Põhjendus: sama reegel kehtib ka FIM motokrossi ja kestvuskrossi võistlustel.
2. Muudatused kestvuskrossi võistlustingimustes 2015:
Punkt 1.4. Muudetud võistluse läbiviimiseks vajalik koosseis: boksi- ja tehnilise kontrolli
vanem.
Lisatud punkt 8.10. Suvistel võistlustel on keelatud ka naelrehvide ja piikide kasutamine.
Lisatud punkti 10.3. Tankimisel on kohustuslik kasutada keskkonna kaitsmiseks ette nähtud
matti või vaipa. Alusvaip/matt peab mõõtmetelt olema vähemalt mootorratta teljevahe pikkune
ja juhtraua laiune. Alusvaip/matt peab olema veekindla põhja ja imavast tekstiilist kattega.
3. Analüüsiti Vilaskis toimunud kestvuskrossi esimest etappi. Otsustati stardieelset
ettevalmistust ja boksidesse jagamist järgmisel etapil tunduvalt tõhustada silmas pidades just
tulemuste põhjal TOP5 Eesti meistrivõistluste klassi sõitja eraldi boksi suunamist ja
stardijoonel eelise andmist. Stardieelsetele boksidele kindlasti märkida masinaklassid ja
mitmes stardirida neile on määratud.
4. TOP200 MX Veteran 40+ ja MX Veteran 50+ ning külgvankrite EKV klassid korrigeeritud I
etapi juhendis ning sellekohane info vastavalt krossikomisjoni soovitustele EMF-i veebis ja
uudiskirjas avaldatud.
5. Stardinumbrite teemal jäädi seisukohale, et numbri valikul on eelistatud numbri kinnitanud
võistlejad. Administratsioon kontrollib võistlustele registreerujaid ja teavitab vajadusel
topelt numbritega registreerujaid kohustusest oma numbrit muuta.
6. Peep Nork edastas Linnamäe krossiklubi palve kinnitada 12. juulil nende klubile kalendris
noortekross, mis ei kuulu ENKV sarja.

